
Regulamento para o Concurso para criação da Identidade Visual do Curso de 

Engenharia de Transportes e Logística da UFSM 

1. Objetivo  

1.1 Este concurso busca uma identidade visual (logotipo) para curso de Graduação em 

Engenharia de Transportes e Logística da UFSM, Campus de Cachoeira do Sul. 

 

2. Disposições Gerais  

2.1 Este concurso é promovido pela Coordenação do Curso de Graduação em 

Engenharia de Transportes e Logística e Comissão Organizadora.  

 

3. Público Alvo  

3.1 A inscrição e submissão de imagens poderá ser enviada por qualquer membro da 

comunidade acadêmica da UFSM (Estudantes, Docentes e Servidores).  

 

 4. Locais e Períodos de Inscrição  

4.1 As inscrições serão gratuitas e ilimitadas.  

4.2 As inscrições serão realizadas através do e-mail: etl@ufsm.br no período de 

08/05/2018 até 21/08/2018.  

4.3 Cada inscrição deverá ser realizada em uma mensagem separada. O assunto do e-

mail deverá ser o nome completo do inscrito.  

4.4 No texto do e-mail deverá conter as seguintes informações:  

Nome completo do inscrito; Matrícula (se aluno) ou SIAPE (se docente ou servidor); 

telefone para contato; e-mail para contato; Nome completo do(s) autor(es) da imagem.  

4.5 A organização do concurso não se responsabiliza por problemas técnicos nos 

arquivos enviados.  

4.6 Será permitido no máximo 4 participantes (Responsável (inscrito), e mais três 

integrantes). 

 

5. Regras e disposições da inscrição  

5.1 As imagens deverão ser submetidas em formato PDF e JPEG, independente da 

forma como foram criadas.  

5.2 As imagens deverão possuir no mínimo 500 pixel e máximo 800 pixel.  

5.3 É permitido somente um desenho por inscrição podendo serem feitas quantas 

inscrições forem necessárias.  

5.4 Com o ato da inscrição, o candidato concorda em ceder sem custos, todos os direitos 

autorais para uso do curso de Engenharia de Transportes e Logística da UFSM, Campus 

de Cachoeira do Sul.   



5.5 Após o resultado do concurso a imagem vencedora poderá ser adaptada de acordo 

com o interesse e necessidades técnicas.  

5.6 A autoria da imagem poderá ser individual, ou por duplas. No segundo caso, apenas 

um dos autores será responsável pela inscrição e irá representar os demais integrantes 

(se houver) em todo o processo. 

5.7 Ao se inscrever, o(s) autor(es) declara(m) sua autoria em relação à imagem e se 

responsabiliza(m) juridicamente pelos seus atos (não serão permitidas imagens 

consideradas plágios). 

 

6. Exposição Pública dos trabalhos inscritos  

6.1 Os desenhos ficarão expostos no período de 27/08 a 31/08 no Facebook do Curso de 

Engenharia de Transportes e Logística. Serão divulgados a imagem e número da ordem 

de recebimento. 

 

7. Critério de Seleção  

7.1 A seleção será realizada nos dias 04/09/2018 e 11/09/2018 pela comissão julgadora, 

formada por 3 docentes de diferentes áreas, atuantes no Curso. 

7.2 Os critérios para avaliação da identidade visual tomará como base os seguintes itens: 

Originalidade, Memorizável, Simetria, Inovação, Clareza e Objetividade. 

 

8. Premiações  

8.1 Todos os inscritos receberão certificado de participação.  

8.2 A ordem de classificação será através da ordem de maior número de pontos 

atribuídos pela comissão julgadora.   

8.3 Os dois primeiros colocados receberão certificado de classificação além de um 

Livro.  

8.4 A premiação se dará por trabalho. 

 

9. Considerações Finais  

9.1 O ato de inscrição implica na aceitação e concordância de todos os itens desse 

regulamento.  

9.2 As imagens vencedoras não necessariamente serão usadas em sua integridade na 

identidade visual do curso.  

Cachoeira do Sul, 08 de maio de 2018. 

Coordenação do Curso de Engenharia de Transportes e Logística  

Comissão organizadora 


