
 

EDITAL DE CONCURSO PARA ESCOLHA DO LOGOTIPO DO 

LABORATÓRIO DE GEOLOGIA DO CURSO DE GEOGRAFIA 

DA FACIP/UFU 

 

 A Universidade Federal de Uberlândia por meio da Coordenação do Curso de 

Geografia (FACIP/UFU) faz saber aos interessados que estarão abertas as inscrições 

para o Concurso para escolha do LOGOTIPO do Laboratório de Geologia. 

 

1. O Logo do laboratório deverá conter as características que o identifiquem frente a 

comunidade universitária. O Laboratório de Geologia da FACIP/UFU foi reaberto 

recentemente e é utilizado para a realização de aulas práticas das disciplinas de Geologia 

e Mineralogia e, a partir do ano de 2016, desenvolverá projetos de pesquisa na linha 

temática do Patrimônio Geológico, Geodiversidade, Geoturismo e Geoconservação. 

 

2. A seleção dos logotipos será realizada por docentes, técnicos e discentes da 

Universidade Federal de Uberlândia. 

 

3. As inscrições serão realizadas no período de 20 a 31 de maio de 2016, por meio do e-

mail geologiafacip@outlook.com 

 

4. É gratuita e aberta a todos os membros da comunidade universitária da UFU (alunos, 

professores, técnicos administrativos de todos os Campi), igualmente, à comunidade em 

geral, à exceção dos membros da comissão organizadora do concurso. 

 

5. Cada candidato poderá inscrever-se com, no máximo, duas produções. 

 

6. A responsabilidade de autoria é do proponente. 

 

7. No ato da inscrição, os participantes deverão apresentar o seguinte material: 

a) Arquivo em PDF contendo os dados pessoais completos, bem como endereço e 

telefone de contato. É necessário que tenha um cabeçalho com identificação do(s) 
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proponente(s) com os três primeiros números do CPF seguido de um pseudônimo, 

o mesmo deve aparecer na folha com a proposta do logo. 

b) O arquivo contendo a imagem deverá ser enviada em dois formatos Imagem 

(Jpeg) e em PDF. 

 

8. A Comissão Julgadora será formada por uma equipe composta por três professores, 

um servidor e um discente vinculados a Universidade Federal de Uberlândia. 

 

9. Será selecionado apenas um trabalho. O Logo selecionado será veiculado na 

homepage da UFU, nos impressos oficiais do laboratório e em qualquer material de 

programação visual de eventos promovidos pelo mesmo na Universidade Federal de 

Uberlândia, implicando em obrigatoriedade do uso do logo por parte da UFU no que se 

refere ao Laboratório de Geologia. 

 

10. A Universidade Federal de Uberlândia se reserva o direito de fazer uso do Logo 

vencedor, em toda e qualquer circunstância, sem ônus para a Instituição. 

 

11. O(A) vencedor(a) abrirá mão dos direitos autorais e assinará um termo de 

compromisso aceitando o regulamento deste concurso. 

 

12. Aos organizadores do concurso está reservado o direito de solicitar ao candidato 

selecionado as adequações do Logo que se fizerem necessárias. 

 

13. O resultado será divulgado no dia 03 de junho no VII CICLO DE DEBATES 

SOBRE O MEIO AMBIENTE, realizado pelo Grupo PET-GEOGRAFIA-FACIP, bem 

como pela Internet no Portal UFU e FACIP e afixado no quadro de avisos da 

Coordenação do Curso de Geografia da FACIP. 

 

14. Serão selecionados cinco (03) trabalhos. O primeiro lugar, vencedor do concurso, 

receberá também, além do certificado, UM livro (premiação promovida por doação da 

Sociedade Brasileira de Geologia) e UM pendrive de 16 gb. 

 

15. Os três trabalhos classificados receberão certificado. 

 

16. Caso o(s) inscrito(s) não atenda(m) as especificações dos itens 4 a 7, o trabalho será 

automaticamente desclassificado. 


