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CONCURSO DE NOME E LOGOTIPO PARA A SEMANA DE EVENTOS INTEGRADOS 
 

EDITAL GDG Nº 10/2019, DE 11/04/2019 

 
A Comissão para Ações Integradas do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), convida a 

todos os membros de sua comunidade acadêmica para participarem do Concurso que 

elegerá o Nome e Logotipo para ações na semana de eventos integrados do CCT 2019. As 

ações desenvolvidas neste período terão por objetivo a divulgação da Universidade através 

de atividades integradas de ensino, pesquisa e extensão, além de promover conhecimento, 

inovação, cidadania, cultura e arte no CCT e região Norte de Santa Catarina. 

 
1. O CONCURSO E SEUS OBJETIVOS 

 
1.1. O objetivo do "Concurso de Nome e Logotipo para a Semana de Eventos Integrados 

2019" é escolher a melhor proposta de nome e logotipo para o evento, avaliando ideias 

que caracterizem e identifiquem visualmente o evento, valorizando a criatividade dos 

participantes; 

 
1.2. A Comissão junto UDESC Joinville fica no direito de utilizar toda a produção do 

vencedor conforme achar necessário e os candidatos participantes declaram estar cientes 

desta situação. 

 
2. CRONOGRAMA E INSCRIÇÕES 

 
2.1. O período para envio das artes será de 18/04/2019 até 03/05/2019; 

 
2.2. A participação é gratuita e individual; 

 
2.3. As artes deverão ser enviadas para o e-mail cg.cct@udesc.br contendo nome do 

candidato/proponente, um documento, em formato de relatório, explicando a criação da 

arte/identidade e telefones para contato; 

 
2.4. A avaliação das propostas ocorrerá no dia 10/05/2019. 

 

2.5. A divulgação do resultado do concurso será realizada no dia 10/05/2019 pela 

Assessoria de Imprensa do CCT.
 

3. PREMIAÇÃO 
 
3.1. Serão considerados vencedores, três propostas selecionadas pela comissão avaliadora 

classificadas em primeiro, segundo e terceiro lugar. Todos receberão menção honrosa. 

 

3.2 O primeiro colocado(a) receberá um jantar com direito a acompanhante em um 

restaurante de Joinville, a definição de local e data será definida com o presidente da 

Comissão para Ações Integradas do (CCT).   



 
 

4. CRITÉRIOS DO CONCURSO 
 

4.1. Podem participar do concurso todos os membros da comunidade acadêmica do Centro 

de Ciências Tecnológicas da UDESC. 
 

4.2. Propostas identificadas como cópias, ou sem o documento relatando sua criação, 

serão desconsideradas e a participação cancelada; 
 

4.3. Serão avaliados: 

- Criatividade (ideia nova de logotipo); 

- Originalidade (desvinculação de outros logotipos, elementos ou identidades visuais 

existentes); 

- Comunicação (transmissão da ideia). 
 
 

5. AVALIAÇÃO 
 

5.1. A votação será feita pelos coordenadores e membros da Portaria Interna do CCT Nº 

207/2018, a partir de agora designada banca avaliadora sob a presidência conforme 

nomeação na Portaria. 

 

5.2. Qualquer membro da comunidade acadêmica, devidamente identificado, poderá 

assistir à votação, para mostrar transparência; 
 

5.4. Os nomes dos autores das propostas serão omitidos para a banca avaliadora; 

 

5.5. Cada proposta será avaliada por ordem de chegada; 
 

5.6. Em caso de empate o presidente da banca avaliadora dará o voto de decisivo. 

 

5.7. A seleção acontecerá em dois turnos de votação, da seguinte forma: 
 

- Votação inicial, para escolha dos três melhores logotipos; 

-  

- Votação final, para a escolha do logotipo a ser utilizado dentre os três finalistas. 
 

5.8. Horário e lugar da banca serão divulgados por e-mail a todos os participantes; 

 

5.9. Dúvidas podem ser esclarecidas no e-mail: cheven.cct@udesc.br. 
 

O presente regulamento entra em vigor a partir desta data. 
 

     Joinville, 11 de abril de 2019. 

 

 

______________________________________  

José Fernando Fragalli 

Diretor Geral do CCT 


