
                                                                                               



EDITAL – CONCURSO LOGOTIPO DA AGRONOMIA UFV 

2018/II 

O Centro Acadêmico da Agronomia – CAAgro e a Coordenação do Curso de 

Agronomia vem por meio do presente edital tornar público a abertura do Concurso 

para criação do logotipo do curso de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa, 

bem como as disposições necessárias para a participação no mesmo. O concurso 

tem por objetivo criar uma  marca e/ou logotipo para fortalecer a identidade visual do 

curso de agronomia.  

 

I. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

O logotipo poderá ser criado por qualquer aluno de graduação ou pós-graduação 

regularmente matriculado na Universidade Federal de Viçosa, e deverá fazer 

referência ao curso de modo que seja facilmente associada a Agronomia da UFV. 

II. DAS INSCRIÇÕES: 

1. As inscrições serão realizadas mediante preenchimento do formulário 

online no período de 28/09/2018 a 12/10/2018. 
2. A inscrição somente será válida caso o participante faça o 

preenchimento completo e correto do formulário.  

3. O formulário de inscrição será enviado para o e-mail dos estudantes, via 

coordenação da Agronomia, e também será publicado nas redes sociais 

do Centro Acadêmico. 
 

III. DOS PARTICIPANTES: 

1. O logotipo poderá ser criado por qualquer aluno de graduação ou pós-

graduação da Universidade Federal de Viçosa regulamente matriculado. 

Será permitida a participação de grupos de trabalho incluindo pessoas 

não vinculadas à UFV, desde que representados por um estudante 

regularmente matriculado que deverá obrigatoriamente ser o líder e 

representante do grupo. 

2. O número de concorrentes será ilimitado, porém cada indivíduo ou grupo 

poderá enviar somente uma proposta. 

3. As propostas podem ser individuais ou coletivas.  

 

IV. DA SELEÇÃO: 

A seleção dos logotipos se dará em três etapas de caráter 

eliminatório/classificatório. 

1. Primeira etapa – formulário online: Os candidatos deverão preencher 

todo formulário para o envio do logotipo no período de 28/09/2018 a 

12/10/2018. Os logotipos serão avaliados pelos membros do Centro 

Acadêmico para uma pré-seleção. O candidato que enviar conteúdo 

julgado como impróprio será desclassificado. 



2. Segunda etapa – seleção dos melhores logos: Os logotipos aprovados 

na primeira etapa serão automaticamente classificados para a segunda 

etapa do concurso. A segunda etapa consistirá na escolha dos melhores 

logotipos por uma Comissão Avaliadora. A critério da Comissão 

avaliadora, poderá ser aberta votação para escolha do logotipo mais 

representativo na qual poderão votar discentes e docentes do curso de 

agronomia. 

 

 

 

V. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO: 

1. A Comissão Avaliadora será composta por um representante indicado 

pela coordenação do curso de Agronomia, por um docente de um dos 

Departamentos vinculados ao curso de agronomia, por um representante 

da Diretoria de Comunicação Institucional da UFV e por dois 

representantes dos discentes indicados pelo CA de Agronomia. 
2. A Comissão avaliará os logotipos com base nos critérios de 

originalidade, criatividade, representatividade, qualidade estética, 

aplicabilidade, definição, impacto, singularidade e conceito. 
3. A Comissão Avaliadora não terá acesso aos nomes dos participantes. 

 

VI. DOS DIREITOS DO VENCEDOR: 

1. A proposta vencedora terá sua propriedade intelectual cedida de pleno 

direito e por prazo indeterminado ao curso de Agronomia da Universidade 

Federal de Viçosa.  
2. Ao vencedor não caberá quaisquer ônus sobre o uso de sua proposta 

além do prêmio indicado neste edital, como pagamentos ou 

ressarcimentos que venham a ser reivindicados pelo autor da proposta. 
 

VII. DO RESULTADO: 
1. O resultado final será divulgado no dia 19 de outubro de 2018 durante o 

evento de Condecoração ao dia do Engenheiro Agrônomo. 

2. O vencedor do concurso receberá uma medalha e certificado do logotipo 

que representará o curso de Agronomia da Universidade Federal de 

Viçosa. Os prêmios serão entregues pelo coordenador do curso, no 

mesmo dia e local.  

 

VIII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

1. O CAAgro poderá cancelar o concurso a qualquer momento, em razão de 

força maior, ausência de inscrições ou a seu critério, sem que recaia 

direito indenizatório ao concorrente. 

2. Não cabe recurso ao resultado definido pela Comissão Avaliadora. 

3. Ao se inscrever, o candidato manifesta concordância com todos os itens 

descritos neste edital. 



4. A proposta vencedora deste concurso poderá ser utilizada, em sua forma 

original ou adaptada, para identidade visual em cartazes, banners, folders, 

papéis timbrados, convites, envelopes, bandeiras, site institucional, perfis 

em redes sociais, eventos e em outras aplicações 


