
REGULAMENTO DO CONCURSO PARA ELEIÇÃO DE LOGO COMEMORATIVA 

DOS 5 ANOS DO CAMPUS AVANÇADO JANDAIA DO SUL/UFPR. 

 

Objeto 

Seleção de Logo Institucional representativa do 5º aniversário do Campus Avançado Jandaia do 

Sul / UFPR. 

 

Das Disposições Gerais: 

Art. 1º - A Universidade Federal do Paraná, por intermédio do Campus Avançado Jandaia do Sul, 

torna pública as normas a seguir, que regem a seleção de Logo Institucional do 5º Aniversário do 

Campus Avançado Jandaia do Sul/UFPR, considerando a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

que regulamenta as licitações e contratos administrativos no serviço público, e o disposto no 

artigo 111, que impõe a cedência pelo licitante premiado, de seus direitos autorais patrimoniais á 

administração, que se encontra consolidada, fundamentalmente, na lei nº 5.988, de 14 de 

dezembro de 1973. 

Dos Objetivos: 

Art. 2º - A Universidade Federal do Paraná, por intermédio do Campus Avançado Jandaia do Sul, 

abre concurso para seleção de logo institucional representativo dos 5 anos do Campus Avançado 

Jandaia do Sul da UFPR, a ocorrer na data de 17 de dezembro de 2018 a 01 de fevereiro de 

2019, propiciando assim, a apresentação de propostas que venham a caracterizar e identificar 

visualmente a data, projetando-o em nível nacional. 

Dos Participantes: 

Art. 3º - O concurso é dirigido a artistas plásticos, designers, publicitários, arquitetos de todo o 

país, sendo, contudo, aberto à participação da comunidade externa que demonstrar interesse. 

Parágrafo 1º - A participação no concurso poderá ser individual ou em equipe e cada participante 

pode concorrer com até três trabalhos acondicionados individualmente, como explícito no artigo 

07. 

Parágrafo 2º - Fica vedada a participação dos membros participantes da Comissão de 

Organização das Festividades dos 5 anos do Campus Avançado Jandaia do Sul. 

Da Inscrição: 

Art. 4º - Os desenhos e respectiva documentação de identificação dos participantes devem ser 

encaminhados ao e-mail: concursologo5anos@gmail.com, no período de 17 de dezembro de 

2018 a 01 de fevereiro de 2019, das 08h00min do dia 17 de dezembro de 2018 às 22h00min do 

dia 01 de fevereiro de 2019. 

Art. 5º - Não haverá taxa de inscrição. 

Das Características: 
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Art. 6º - O logo do 5º Aniversário do Campus Avançado Jandaia do Sul/UFPR deve ser concebido 

em formato 15 x 20 cm, com utilização do espaço em sentido horizontal, com máximo de 04 cores 

(policromia), com resolução mínima de 300 pixels, devendo, obrigatoriamente, fazer alusão aos 5 

anos do Campus Jandaia do Sul. 

Da Apresentação: 

Art. 7º - O trabalho deve ser apresentado em formato digital, incluídas as fontes utilizadas para 

eventual instalação bem como as cores utilizadas (especificando a escala utilizada), utilizando-se 

de programas como PC – Corel Draw, Photoshop e similares. 

Art. 8º - O layout vencedor poderá ser adaptado pela UFPR para aplicação em banners, folders, 

camisetas, convites e outros veículos de comunicação. 

Da Entrega: 

Art. 10º A entrega deverá ser feita no endereço eletrônico especificado no artigo 4º desde 

regulamento, sendo indispensáveis os seguintes procedimentos: 

I – Cada concorrente enviará um e-mail ao endereço concursologo5anos@gmail.com, com o 

ASSUNTO: Seleção de Logo Comemorativa do 5º Aniversário do Campus Jandaia do Sul/UFPR. 

No CORPO DO E-MAIL deverá constar: nome completo, número da cédula de identidade e órgão 

expedidor, número do CPF, endereço completo e telefone com código DDD. E ainda, como 

ANEXO, o candidato deverá enviar: modelo de logo comemorativa criada em formato digital, 

incluídas as fontes utilizadas para eventual instalação bem como as cores utilizadas 

(especificando a escala utilizada), utilizando-se de programas como PC – Corel Draw, Photoshop 

ou similares. 

II – A inscrição só será validada após o participante receber e-mail de confirmação de 

recebimento com número de inscrição, enviado até 2 dias úteis após envio de e-mail à Comissão 

de Organização das Festividades dos 5 anos do Campus Avançado Jandaia do Sul. 

Parágrafo Único – Em caso de não recebimento de e-mail de confirmação, entrar em contato com 

a Comissão de Organização das Festividades dos 5 anos do Campus Avançado Jandaia do Sul 

pelo telefone (43) 3432-4551, de 2ª a 6ª feira, às 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 

16h30min. 

Do Julgamento: 

Art. 11º - Os trabalhos serão compilados pela Comissão de Organização das Festividades dos 5 

anos do Campus Avançado Jandaia do Sul, que analisará e julgará a logo campeã. O trabalho 

escolhido pela Comissão será premiado conforme artigo 13 deste regulamento, sendo o trabalho 

vencedor escolhido como o logo institucional representativo dos 5 anos do Campus Avançado 

Jandaia do Sul da UFPR. 

Parágrafo único – Dada a natureza artística e cultural do concurso em questão, não caberá 

recurso à Comissão de Organização das Festividades dos 5 anos do Campus Avançado Jandaia 

do Sul em relação ao resultado final. 

Da premiação: 

Art. 12º - O resultado do concurso será divulgado por meio de edital do Campus Jandaia do Sul, 

ofício ao vencedor e Internet (www.jandaiadosul.ufpr.br), a partir do dia 05 de fevereiro de 2019.  
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Art. 13º - Ao trabalho vencedor será concedido o prêmio de um kit de produtos regionais e 

institucionais, bem como apreciação pública do ganhador em evento de comemoração do 

aniversário de 5 anos do Campus Jandaia do Sul, onde o ganhador receberá um certificado 

emitido pela instituição, com data e horário a definir. 

Parágrafo Único – A Comissão de Organização das Festividades dos 5 anos do Campus 

Avançado Jandaia do Sul frisa que a logomarca escolhida será afixada em materiais de 

comunicação da comemoração do aniversário de 5 anos do Campus Jandaia do Sul, a qual terá 

ampla visibilidade. 

Das Considerações Finais: 

Art. 14º O autor, vencedor do presente concurso, ficará obrigado a ceder os direitos patrimoniais 

referentes ao trabalho selecionado, podendo esta Universidade Federal do Paraná utilizar-se 

desse trabalho de acordo com o previsto neste regulamento. 

Art. 16º - Fica eleito o Fórum da Comarca de Jandaia do Sul/PR, com renúncia a qualquer outro, 

para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente concurso. 

Art. 17º - Mais informações podem ser obtidas no seguinte local: Concurso Logo Comemorativo 

dos 5 anos do Campus Jandaia do Sul, Universidade Federal do Paraná – Campus Jandaia do 

Sul, Rua Doutor João Maximiano, 426, Vila Operária, Jandaia do Sul – PR, CEP 86900-000. Fone 

(44) 3432-4551 ou pelo e-mail: concursologo5anos@gmail.com, ou pelo site 

http://www.jandaiadosul.ufpr.br/. 

 

 

 

 

Jandaia do Sul, 13 de dezembro de 2018. 
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