MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS
CAMPUS JANUÁRIA
REGULAMENTO DO CONCURSO PARA CRIAÇÃO DE LOGOTIPO DO CURSO
DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO IFNMG – CAMPUS JANUÁRIA

OBJETIVO: O objetivo do concurso é criar o logotipo para o curso de Licenciatura em
Matemática do IFNMG – campus Januária, a ser utilizado em documentos, ofícios, cartaz,
cartões, publicações ou meios eletrônicos referentes a eventos e qualquer outra atividade
relativa ao grupo de professores e/ou de alunos desse curso.
PARTICIPANTES: Poderão participar do concurso alunos dos cursos superiores, técnicos
ou tecnológicos do IFNMG – Campus Januária, incluindo os de educação básica.
O PRÊMIO: O candidato vencedor receberá um certificado, um pen-drive de 8G e uma
coleção de livros de Cálculo Diferencial e Integral. A entrega do prêmio será feita no dia
30/08/2012, data da realização do I Workshop TCC e a Licenciatura em Matemática, no
Campus Januária do IFNMG, divulgando, portanto, o vencedor como o designer do
logotipo.
INSCRIÇÃO: A inscrição deverá ser efetuada pessoalmente no Centro de Capacitação,
sala das licenciaturas, no período de 19/06/2012 a 19/07/2012, nos seguintes dias e
horários:
Terça-feira: 13h30min às 15h30min
Quarta-feira: 9h às 11h
Quinta-feira: 19h às 21h
DOCUMENTAÇÃO: No ato da inscrição, o candidato deverá entregar envelope lacrado,

contendo sua proposta de logotipo e preencher formulário de inscrição com seus dados
pessoais (nome completo; CPF; RG; endereço e telefone), e termo de compromisso
cedendo os direitos autorais ao IFNMG – campus Januária.
Caso o candidato submeta mais de uma proposta, cada uma deverá ser apresentada em
envelope separado. As inscrições que estiverem em desacordo com as normas do
concurso ou com documentação incompleta serão excluídas.
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: O desenho do logotipo deverá ser feito em folha
sulfite tamanho A4, devendo ocupar cerca de 50% da área da folha. O desenho deverá
ser apresentado em duas versões: uma em preto e branco (fundo branco), e a outra na
cor de preferência do autor. Um CD com o arquivo eletrônico do desenho também deverá
ser entregue no formato JPEG.
A autoria não deverá ser identificada seja no desenho, seja no envelope.
JULGAMENTO: A Comissão Julgadora será constituída por sete professores do curso de
Licenciatura em Matemática.
Encerradas as inscrições, os envelopes serão abertos até o dia 20/07/2012, quando será
verificada a documentação dos candidatos, sendo excluídos aqueles que não a
apresentarem conforme as normas constantes deste edital.
As propostas serão encaminhadas à Comissão Julgadora sem identificação dos autores.
A identificação ocorrerá, posteriormente, por meio de número gerado no formulário de
inscrição.
Constituirão critérios de julgamento: originalidade e representação do curso.
Não caberá recurso contra a decisão da Comissão Julgadora.
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: Esta ocorrerá após a reunião da Comissão Julgadora
no dia 27/07/2012.
SOBRE OS DIREITOS DE USO DA LOGOMARCA : O IFNMG – campus Januária
reserva-se o direito de adotar como logomarca uma versão modificada da proposta
vencedora e também o direito de não adotar a proposta vencedora.

Considera-se que, ao enviar o arquivo com a proposta, o candidato declara ser o autor do
logotipo nele contido e manifesta ter tomado conhecimento e concordado com este
regulamento.
Ao participarem do concurso, os candidatos comprometem-se, na hipótese de vencerem o
concurso e sob pena de desclassificação, ceder ao IFNMG – campus Januária todos os
direitos de uso e modificação da logomarca, bem como o direito de transmissão desses
mesmos direitos, não cabendo ao IFNMG – campus Januária quaisquer ônus,
pagamentos ou ressarcimentos que venham a ser reivindicados em qualquer tempo.
Quaisquer dúvidas deverão ser encaminhadas à comissão organizadora do concurso, que
resolverá todos os casos de dúvidas, conflitos e omissões.

Januária, 19 de Junho de 2012
Comissão Organizadora

Anexo I – Ficha de inscrição
Eu, ___________________________________________________, acadêmico do Curso
_______________________________________ do IFNMG – campus Januária, matrícula
Nº_______________________,RG:_________________________CPF:_____________,
end:____________________________________________tel:______________________
venho por meio deste requerer minha inscrição no concurso do logotipo do Curso de
Licenciatura em Matemática e estou ciente que o vencedor do concurso do logotipo do
Curso de Licenciatura em

Matemática cederá os direitos autorais e de imagem do

logotipo para o Núcleo de Matemática, para que este possa efetuar sua divulgação tanto
no âmbito do IFNMG como externamente.
Januária, ___________de __________de 2012
____________________________________________________________
Assinatura do candidato

Anexo II – Termo de cessão de direitos de imagem visual
TERMO DE COMPROMISSO
Eu, ___________________________________________________, acadêmico do Curso
______________________________________ do IFNMG - Campus Januária, matrícula
Nº ____________________,RG_________________________CPF:________________,
end: ____________________________________________tel:_____________________
participante do concurso do logotipo do Curso de Licenciatura em Matemática estou
ciente da cessão dos direitos autorais e de imagem do logotipo para o Núcleo de
Matemática do IFNMG – campus Januária, para que este possa divulgá-lo tanto no âmbito
do IFNMG como externamente.
Januária, ___________de __________de 2012
____________________________________________________________
Assinatura do candidato

