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EDITAL CONCURSO LOGOMARCA PETMEC-CG N° 01-2013 

 

 

O Projeto de Educação Tutorial de Engenharia Mecânica da Universidade 

Federal de Campina Grande (PETMEC-CG) torna público o presente edital e convida 

os alunos devidamente matriculados nesta instituição a apresentarem propostas para 

o “Concurso Logomarca PETMEC-CG”. Todas as inscrições deverão estar 

estritamente de acordo com todas as normas presentes neste edital. 

 

1. OBJETIVO 

 

1.1. O presente concurso tem como objetivo escolher a logomarca do 

PETMEC– CG; 

1.2. A logomarca será utilizada nas diversas peças relacionadas ao grupo, 

tais como folders, cartazes, impressos, envelopes, camisas, sites, dentre outras 

definidas pelos membros do PET. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1. As inscrições dos projetos deverão ocorrer no período entre 18 de Março 

e 18 de Abril do corrente ano; 

2.2. O número máximo de projetos por candidato não deverá ultrapassar o 

limite de 5 (cinco) logomarcas; 

2.3. A participação será individual; 

2.4. Devido ao caráter específico, poderão participar somente alunos 

devidamente matriculados em qualquer curso de graduação da UFCG;  
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2.5. Para validade da inscrição, o candidato deverá preencher a ficha de 

inscrição, anexa a este edital, e enviá-la juntamente com o(s) arquivo(s) do(s) 

projeto(s) e o comprovante de matrícula em qualquer curso de graduação desta 

instituição para o e-mail: petmeccg@gmail.com; 

2.6. Os candidatos que tiverem suas inscrições consideradas válidas 

receberão no e-mail cadastrado a confirmação da homologação da sua inscrição.  

 

3.  CRONOGRAMA 

3.1. As atividades previstas no concurso serão realizadas de acordo com o 

cronograma a seguir: 

 

ETAPAS DATAS LOCAL 

  

Inscrições 18/03 a 18/04/2013 E-mail 

Homologação das Inscrições 19/04/2013 E-mail 

Avaliação das Propostas 22/04 a 24/04/2013 -  

Resultado Final 25/04/2013 E-mail, site 

PETMEC-CG e 

redes sociais 

 

Premiação 26/04/2013 A definir 

 

4.  DO PROJETO  

 

4.1. O arquivo contendo o projeto deverá estar no formato .cdr 

(CorelDRAW® X6 ou anterior); 

4.2. O projeto deve ter as dimensões máximas de 150x100mm, 100x150mm 
ou área equivalente conforme mostram as figuras A e B (Modelo 1); 
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4.3. As palavras-chave para a ideia do desenvolvimento da logomarca são 

criatividade, desenvolvimento e tecnologia e, na mesma, deve conter a sigla 

PETMEC-CG. 

 

5.  DA SELEÇÃO E JULGAMENTO 

 

5.1.  A Comissão Organizadora do concurso e a Comissão Julgadora do 

mesmo são compostas pelos membros do grupo PET do curso de Engenharia 

Mecânica desta instituição; 

5.2.  Após a abertura e apreciação do projeto apresentado, a Comissão de 

Organização deferirá seu julgamento, baseando-se nas regras contidas neste edital. 

Em caso de descumprimento das regras, o trabalho será automaticamente 

desconsiderado, não cabendo recurso ao participante; 

5.3. A Comissão Julgadora atribuirá pontos aos projetos validados, 

estabelecendo uma classificação do maior para o menor, resultante da soma de 

pontos atribuídos, individualmente, a cada trabalho; 

5.4. São critérios específicos para o julgamento dos projetos pela Comissão 

Julgadora: 

 Relação com as palavras-chave: criatividade, desenvolvimento e 

tecnologia, bem como com o grupo PETMEC-CG; 
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 Originalidade (desvinculação de outras logomarcas existentes); 

 Comunicação (transmissão da ideia e universalidade); 

 Aplicabilidade (seja em cores, em variadas dimensões e sobre diferentes 

fundos); 

5.5. A logomarca que obtiver o maior número de pontos será considerada a 

vencedora. 

5.6. Havendo empate, o Tutor do PETMEC-CG proferirá o voto de 

desempate. 

 

6.  DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E PREMIAÇÃO 

 

6.1. O resultado final do Concurso será publicado via e-mail, no sítio 

eletrônico do PETMEC-CG (www.petmec.comunidades.net) e nas redes sociais 

vinculadas ao grupo;  

6.2. O prêmio concedido ao autor da logomarca vencedora será um vale 

compras no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a ser utilizado em uma das 

unidades do Lojão do Colegial. 

 

7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

7.1. O não cumprimento de quaisquer das exigências regulamentadas 

implicará na desclassificação do projeto; 

7.2. A participação no concurso implica na cessão gratuita e incondicional 

dos direitos patrimoniais de utilização do projeto apresentado pelo vencedor, inclusive 

sendo permitido fazer adaptações, visando a sua adequação a conceito e à imagem 

institucional e corporativa;  

7.3. Fica proibida a Comissão Organizadora e Julgadora do concurso 

orientar qualquer projeto que tenha como finalidade a participação neste concurso;  

http://www.petmec.comunidades.net/
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7.4. A Comissão Julgadora reserva-se ao direito de não indicar vencedor 

caso considere que os trabalhos não atendem aos requisitos técnicos, estéticos ou 

conceituais pretendidos;  

7.5. A Comissão Organizadora do Concurso poderá cancelar o mesmo em 

razão da insuficiência de inscrições, ao seu critério, sem que isso importe em 

qualquer direito indenizatório;  

7.6. Os membros da Comissão Organizadora e Julgadora prestarão sua 

colaboração voluntariamente, não fazendo jus a qualquer honorário;  

7.7. A decisão final será soberana, não cabendo recurso por parte dos 

candidatos. 

7.8. Os casos omissos neste Edital serão avaliados pela Comissão de 

Organização do Concurso. 

 

 

Campina Grande, 18 de Março de 2013. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO LOGOMARCA PETMEC-CG  

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome:___________________________________________________________ 

Curso:_________________________ N° de Matrícula:_____________________ 

Fone: (__)_______________________ Celular: (__)_______________________ 

E-Mail:_________________________ 

2. PROJETO 

Número de Logomarcas Enviadas: ____ 

 

Declaro estar ciente e de acordo com o Edital CONCURSO LOGOMARCA 

PETMEC-CG N° 01-2013 para seleção de logomarca do Grupo PET de Engenharia 

Mecânica da UFCG, o PETMEC-CG. Confirmo minha anuência aos termos aqui 

contidos e submeto minha inscrição mediante a entrega deste formulário 

completamente preenchido e com os seguintes anexos ao e-mail de inscrição:  

- Imagem digitalizada do Comprovante de Matrícula;  

- Arquivo(s) contendo a(s) logomarca(s) (formato .cdr).  

 

Campina Grande, ______ de _________________de 2013. 


