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EDITAL CONCURSO CULTURAL INTERNO: IDENTIDADE VISUAL 

DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL 

 

 

 

O Concurso Cultural tem o objetivo de criar um logotipo que represente o Curso de 

Engenharia de Produção Agroindustrial (EPA) da Universidade Estadual do Paraná 

(UNESPAR) – Campus de Campo Mourão, envolvendo a comunidade acadêmica e a 

comunidade externa. Tal ação faz-se necessária para a inclusão de um logotipo a fim de 

consolidar a identidade do Curso. O logotipo vencedor será de titularidade do Curso de EPA, 

o qual terá posse de seus direitos autorais. 

 

 

Para consolidação da identidade do Curso de Engenharia de Produção Agroindustrial faz-se 

necessária a inclusão de um logotipo que o represente. O logotipo vencedor será adotado 

como símbolo oficial do Curso de EPA, permitindo sua utilização nas mais variadas peças e 

meios de comunicação. 

 

 

Criar um logotipo para o Curso de Engenharia de Produção Agroindustrial. 

 

 

A criação do logotipo deve seguir as premissas básicas da identidade visual e os itens de 

aplicabilidade. 

 

4.1 PREMISSAS BÁSICAS DA IDENTIDADE VISUAL 

Para a criação do logotipo, o autor deverá se atentar aos itens obrigatórios que devem compor 

a criação: 

 

II. DA JUSTIFICATIVA 

III. DOS OBJETIVOS 

IV. DA CRIAÇÃO DO LOGOTIPO 

I. DO CONCURSO 
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i) Aos pilares da Engenharia de Produção (processos, gestão e pessoas); 

ii) Ao símbolo de todas as Engenharias (a Minerva); 

iii) A agroindústria, ênfase a qual o curso se enquadra; 

iv) A predominância da cor azul – remetendo à cor da pedra que representa a profissão, 

a Safira Azul– entretanto, é permitido o uso de outras cores; 

v) A palavra: “ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL” e a sigla do 

curso: “EPA”. 

 

4.2 ITENS DE APLICABILIDADE 

i) Proporções: o logotipo criado deve ser apresentado em duas versões em relação a 

proporções distintas: i) Dimensão A: não ser menor que 18 mm e não ser maior que 

20 mm; ii) Dimensão B: não ser menor que 150 mm e não ser maior que 160 mm; 

ii) Cores e escala de cinza: o logotipo deve ser apresentado em duas versões em relação 

a cores distintas: i) Versão em cores; ii) Versão em escala de cinza; 

iii) Resolução: mínima de 300 dpi. 

 

4.3 ORIGINALIDADE 

As imagens enviadas deverão ser inéditas e não deve haver reprodução parcial de logotipo 

existente. 

 

 

 

5.1 ENVIO DE PROPOSTAS 

A inscrição no Concurso é gratuita e será realizada exclusivamente via mensagem eletrônica 

para o e-mail concursoEPA2018@hotmail.com, sendo necessário anexar: 

i) Imagem proposta em formato PNG, mínimo de 300 dpi, em quatro versões: i) versão 

em cores na Dimensão A (de 18 a 20 mm); ii) versão escala de cinza na Dimensão A 

(de 18 a 20 mm); iii) versão em cores na Dimensão B (150 a 160 mm); e, iv) versão 

escala de cinza na Dimensão B (150 a 160 mm); 

 

 

V. DA INSCRIÇÃO E ENVIO DA PROPOSTA 

mailto:concursoEPA2018@hotmail.com
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ii) Imagem proposta no arquivo original em que foi criada (Corel, por exemplo) nas 

quatro versões já mencionadas: i) versão em cores na Dimensão A; ii) versão escala 

de cinza na Dimensão A; iii) versão em cores na Dimensão B; e, iv) versão escala de 

cinza na Dimensão B; 

iii) Formulário de Inscrição (Anexo A); 

iv) Declaração de Originalidade e Cessão de Direitos Autorais (Anexo B). 

Caso deseje, o autor poderá formar um grupo com, no máximo, outros 2 (dois) autores e 

submeterem juntos a proposta. 

Poderão participar do Concurso a comunidade acadêmica da UNESPAR e a comunidade 

externa, ficando restrito o envio de propostas por parte dos professores do Colegiado de EPA. 

 

 

 

6.1 ETAPAS DE JULGAMENTO 

Os logotipos serão julgados em duas etapas distintas: 

i) Etapa 1: julgamento por uma Banca Examinadora que avaliará todos os logotipos e 

selecionará os 3 (três) finalistas; 

ii) Etapa 2: julgamento pela comunidade acadêmica e comunidade externa, via rede 

social facebook, que votarão no ganhador (dentre os 3 finalistas selecionados pela 

Banca Examinadora). 

 

6.1.1 Banca Examinadora 

A Banca Examinadora será composta por: 

i) Coordenador do Colegiado de Engenharia de Produção Agroindustrial (EPA); 

ii) 2 (dois) professores lotados no Colegiado de EPA; 

iii) 1 (um) professor não lotado no Colegiado de EPA; 

iv) 1 (um) egresso do Curso de EPA; 

v) 1 (um) estudante matriculado no Curso de EPA; 

vi) 1 (um) membro da comunidade externa. 

 

 

VI. DO JULGAMENTO DOS LOGOTIPOS 
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Os membros da Banca Examinadora não poderão ter vínculo com os inscritos no Concurso, 

conforme estabelecido no Anexo C. 

Compete à Banca Examinadora escolher os finalistas, bem como impugnar propostas que não 

se enquadrem no Edital do Concurso.  

São irrecorríveis as decisões da Banca Examinadora. 

 

6.1.2 Dos critérios de pontuação 

São critérios de orientação e julgamento: 

i) Criatividade; 

ii) Originalidade; 

iii) Comunicação visual (representação da ideia reconhecida em qualquer ambiente), 

caracterizada pelos aspectos descritos no item 4.1; 

iv) Aplicabilidade (considerar que o trabalho será impresso em cores, em escala de 

cinza, sobre diferentes fundos e variadas proporções, resoluções e formatos - 

aspectos descritos no item 4.2). 

 

 

 

7.1 PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES 

O Concurso Cultural será lançado no VII EPA Solidário (evento de recepção aos ingressantes 

no Curso de Engenharia de Produção Agroindustrial) e ocorrerá entre os meses de março a 

dezembro de 2018. A divulgação, o envio de propostas, o julgamento dos logotipos (seleção 

dos 3 finalistas) pela Banca Examinadora e, a votação por parte da comunidade acadêmica e 

comunidade externa que definirá o logotipo vencedor (dentre os 3 finalistas) ocorrerão em 

período anterior ao XII Encontro de Engenharia de Produção Agroindustrial (EEPA – Evento 

científico sediado pelo Colegiado de EPA). Tais etapas ocorrerão nas referidas datas: 

 

 

 

 

VII. DA REALIZAÇÃO 
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ETAPA PERÍODO 

i) Lançamento do Concurso no VII EPA Solidário 20 de março de 2018 

ii) Divulgação do Concurso Cultural no site da 

UNESPAR/ Fecilcam; nas páginas envolvidas com a 

Engenharia de Produção no facebook: ABEPRO Jovem, 

Engenharia de Produção Agroindustrial (Coordenação), 

Encontro de Engenharia de Produção Agroindustrial, 

EPA Solidário e, nas instituições que possuem o curso 

de Engenharia de Produção 

20 de março de 2018 a 30 de 

junho de 2018 

iii) Submissão das Propostas 
20 de março de 2018 a 30 de 

junho de 2018 

iv) Escolha dos 3 (três) melhores logotipos (Etapa 1 de 

julgamento) 

01 de julho de 2018 a 15 de 

julho de 2018 

v) Divulgação dos 3 (três) melhores logotipos via rede 

social facebook 
01 de agosto de 2018  

vi) Votação do melhor logotipo (dentre os 3 selecionados) 

por parte da comunidade interna e externa via rede 

social facebook (Etapa 2 de julgamento) 

a partir de 01 de agosto  

vii) Apuração dos votos a definir 

viii) Divulgação e premiação dos finalistas e do vencedor do 

Concurso durante o XII EEPA 
a definir 

 

 

 

8.1 FINALISTAS 

É indispensável a presença de pelo menos 1 (um) representante de cada grupo durante a 

premiação dos finalistas que ocorrerá no XII EEPA. Fica ressaltado que os finalistas deverão 

custear passagens e hospedagens. 

 

8.1.1 Vencedor 

O grupo vencedor será premiado com R$600,00. Além disso, cada integrante receberá: 

i) Certificação de primeira colocação expedida pela UNESPAR; 

VIII. DA PREMIAÇÃO 
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ii) Uma inscrição para o XIII EEPA (2019). 

 

8.1.2 Segundo e Terceiro Lugares 

Cada integrante dos grupos classificados em segundo e terceiro lugares será premiado com: 

i) Certificação expedida pela UNESPAR; 

ii) Uma inscrição para o XIII EEPA (2019). 

 

 

 

O logotipo eleito como vencedor será de titularidade do Colegiado de Engenharia de 

Produção Agroindustrial e poderá ser alterado por este Colegiado da forma como melhor 

entender.  

O vencedor, desde já, cede e transfere ao Colegiado de Engenharia de Produção 

Agroindustrial, sem qualquer ônus e em caráter definitivo, plena e totalmente, todos os 

direitos autorais para qualquer tipo de utilização, publicação, exposição ou reprodução. 

 

 

 

O Colegiado de Engenharia de Produção Agroindustrial poderá cancelar o Concurso de que 

trata este Edital, em razão de caso fortuito ou de força maior, ou, ainda, por insuficiência de 

inscrições, a seu critério, sem que isso importe em qualquer direito indenizatório para os 

candidatos inscritos.  

Todos os casos omissos não relatados neste Edital serão deliberados pela Comissão 

Organizadora. 

São irrecorríveis as decisões da Comissão Organizadora. 

 

Campo Mourão, Março de 2018. 

Comissão Organizadora  

IX. DOS DIREITOS DO USO DO LOGOTIPO 

X. DISPOSIÇÕES FINAIS 
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ANEXO A – FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

AUTOR 1 

Nome Completo: _____________________________________________________________ 

RG: (_ _ _ _ _ _ _ _) CPF: (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) 

Titulação: __________________________________________________________________ 

Universidade: _______________________________________________________________ 

 

AUTOR 2 

Nome Completo: _____________________________________________________________ 

RG: (_ _ _ _ _ _ _ _) CPF: (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) 

Titulação: __________________________________________________________________ 

Universidade: _______________________________________________________________ 

 

AUTOR 3 

Nome Completo: _____________________________________________________________ 

RG: (_ _ _ _ _ _ _ _) CPF: (_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) 

Titulação: __________________________________________________________________ 

Universidade: _______________________________________________________________ 

 

Título da arte:_______________________________________________________________ 

Justificativa da arte:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO B – DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE E CESSÃO DE DIREITOS 

AUTORAIS 

 

 

 

Nós, o (s) autor (es) abaixo assinados, Autor 1, CPF Nº..., Autor 2, CPF Nº..., Autor 3, CPF 

Nº..., declaramos conhecer e aceitar as condições do Edital do Concurso Cultural Interno: 

Identidade Visual do Curso de Engenharia de Produção Agroindustrial, para criação do 

logotipo do Curso de Engenharia de Produção Agroindustrial, da Universidade Estadual do 

Paraná (UNESPAR) – Campus de Campo Mourão, estando cientes de que sendo premiado, o 

projeto passa a constituir, para todos os efeitos legais, propriedade do referido Colegiado. 

Declaramos ainda que a proposta enviada por nós é original, responsabilizando-nos por essa 

informação e por qualquer penalidade resultante de processo de direitos autorais. 

 

XX, de XXXXXXX de 2018 

 

Assinatura:______________________________________ 

AUTOR 1 

Assinatura:______________________________________ 

AUTOR 2 

Assinatura:______________________________________ 

AUTOR 3 
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ANEXO C – DECLARAÇÃO 

 

 

Eu, ____________________________________________________, _________________ 

__________________, ___________________, inscrito no CPF nº _________________, 

portador do documento de identidade RG nº __________________, domiciliado na (endereço 

completo), declaro estar ciente e de acordo com o inteiro teor do EDITAL DO CONCURSO 

INTERNO: IDENTIDADE VISUAL DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

AGROINDUSTRIAL, afirmando que não possuo vínculo familiar com quaisquer candidatos 

inscritos nesse Concurso. 

 

 

06, de agosto de 2018 

 

Assinatura:______________________________________ 

NOME COMPLETO 


