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CONCURSO DE LOGO COMEMORATIVA DOS 50 ANOS DA FEELT - UFU

A Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU),
em conjunto com os grupos do Programa de Educação Tutorial (PET) dos cursos de
Engenharia Biomédica, Engenharia Elétrica e Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações,
torna pública a abertura das inscrições para o Concurso de Criação de uma Logo
Comemorativa dos 50 anos da FEELT.

O concurso tem como objetivo escolher uma logo, isto é, uma representação visual-gráfica,
para celebrar os 50 anos de história da Faculdade, promovendo assim o envolvimento da sua
comunidade nas comemorações. Desse modo, a proposta mais votada pela comunidade
FEELT, segundo as regras estabelecidas neste documento, será premiada e transformada em
uma imagem representativa das atividades comemorativas.

A Comissão Organizadora deste concurso é composta pelos alunos petianos e pelos
professores tutores dos grupos PET Engenharia Biomédica, PET Engenharia Elétrica e PET
Telecom.

1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

A submissão de propostas é restrita a estudantes matriculados regularmente nos cursos de
graduação e pós-graduação da FEELT, considerando ambos os campi de Uberlândia e de
Patos de Minas.

Os candidatos deverão dispor dos direitos autorais e patrimoniais referentes aos trabalhos
submetidos.

2. INSCRIÇÕES

As inscrições das propostas são gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente pelo
preenchimento do Formulário Google disponível em https://forms.gle/r8rzLxLDB7oSkcHY7.
Nele, serão requisitados os seguintes itens:

● Dados do participante (nome completo, número de matrícula, curso e e-mail para
contato);

● Logo em arquivo digital em formato vetorial (extensão .eps, .ai ou .cdr) em versão
multicolorida e em versão em escala de cinza;

https://forms.gle/r8rzLxLDB7oSkcHY7
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● Logo em arquivo digital em formato de imagem (extensão .jpg ou .png) em versão
multicolorida e em versão em escala de cinza;

● Descrição do conceito da logo, contendo a intenção criativa do autor, em até 800
caracteres (considerando os espaços).

As logos têm formato e orientação livre, com resolução mínima exigida de 300 dpi. As artes e
suas respectivas descrições não deverão conter qualquer tipo de identificação pessoal.

As inscrições são individuais, isto é, não serão aceitos trabalhos em grupo. Entretanto, cada
candidato poderá participar e concorrer com até três propostas de logo. Para isso, devem ser
feitas três inscrições diferentes. Caso sejam feitas mais de três inscrições com o mesmo
número de matrícula, apenas as últimas serão deferidas.

Ao se inscrever, o participante concorda em ceder os direitos de utilização e difusão das
imagens para a FEELT - UFU.

2.1. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES

A Comissão Organizadora se reserva no direito de indeferir as submissões que:

● não cumprirem com as condições de participação;

● não enviarem todos os dados requisitados no formulário de inscrição;

● forem enviadas por outro meio que não o formulário de inscrição presente neste
regulamento;

● não se adequarem ao tema proposto;

● não respeitarem a exigência de resolução mínima de 300 dpi;

● contiverem qualquer tipo de identificação pessoal nas artes e nas suas respectivas
descrições;

● não indicarem no formulário de inscrição sua concordância com a cessão de direitos
de uso do logo para a FEELT - UFU.

Não caberá recurso contra indeferimento de submissões nos termos descritos neste item.

Caso nenhuma proposta seja deferida, um novo calendário de submissões será proposto pela
Comissão Organizadora.
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3. SELEÇÃO E JULGAMENTO

As propostas serão avaliadas em duas fases:

I - Deferimento de inscrições: Os trabalhos submetidos serão avaliados pela Comissão
Organizadora deste concurso, para verificação do atendimento aos padrões exigidos no item
2.

II - Votação: As propostas deferidas na primeira fase serão divulgadas para votação pela
comunidade FEELT - UFU, conforme o calendário descrito no Item 5

A votação será realizada de forma online e exclusivamente pelo preenchimento de um
formulário. Cada participante poderá votar uma única vez e em apenas uma proposta.

A proposta ganhadora será a que obtiver mais votos nesta etapa. Em caso de empate, a
decisão será tomada pela Comissão Organizadora, por votação e deliberação entre seus
membros.

A autoria de todas as propostas permanecerão anônimas para a comunidade durante a votação.

4. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E PREMIAÇÃO

O resultado final, contemplando apenas a proposta vencedora, será amplamente divulgado nas
mídias institucionais da FEELT - UFU e dos grupos PET e nas redes sociais.

O responsável pela proposta vencedora receberá, da FEELT, :

● Um certificado atestando o primeiro lugar neste concurso;
● Um conjunto de periféricos formado por um SSD 256GB, um fone de ouvido JBL

510BT, um Smart Watch e um KIT teclado mecânico e mouse gamer.

A entrega do prêmio é condicionada ao preenchimento e assinatura da Declaração de Cessão
de Direitos Autorais/Patrimoniais da logo.

O vencedor será informado por e-mail o dia e horário para entrega do prêmio.
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5. CALENDÁRIO

Atividade Data Horário Local

Divulgação do edital 25/03/2022 A partir de 19h
Redes sociais dos

grupos PET

Período de inscrição
25/03/2022 a
29/04/2022

Até 23:59h do dia
29/04/2022

Formulário de
inscrição

Período de votação
09/05/2022 a
15/05/2022

Até 23:59h do dia
15/05/2022

Formulário de
votação

Divulgação do
resultado

16/05/2022 A partir de 19h
Redes sociais dos

grupos PET

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

A participação no concurso implica na aceitação dos termos e condições estabelecidas neste
regulamento e os participantes deste concurso declaram, desde já, serem os autores das
propostas enviadas, não tendo cometido plágio ou violação a qualquer direito de terceiros.

A contar do resultado deste concurso, a arte vencedora passará a ser propriedade intelectual
exclusiva da FEELT da UFU, devendo ser cedida de pleno direito e por prazo indeterminado.
Ela poderá ser utilizada, em sua forma original ou adaptada, para identidade visual em todos
os meios institucionais, tais como: camisas, folders, flyers, cartazes, impressões, site
institucional, entre outros. Os demais trabalhos inscritos no concurso não serão utilizados para
quaisquer fins.

Quaisquer dúvidas ou divergências não previstas no presente regulamento serão julgadas e
decididas de forma soberana e irrevogável pela Comissão Organizadora do concurso.

7. CONTATO

Dúvidas e pedidos de esclarecimentos poderão ser levados à Comissão Organizadora pelos
e-mails: pet.engenhariabiomedica.ufu@gmail.com, peteletricaufu@feelt.ufu.br e
petelecom@gmail.com.

https://forms.gle/r8rzLxLDB7oSkcHY7
https://forms.gle/r8rzLxLDB7oSkcHY7
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REALIZAÇÃO


