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EDITAL COPPEX – PROEX n° 1 / 2018 

Concurso para criação de logomarca e/ou logotipo para o Núcleo de 

Inovação Tecnológica e Acadêmica (NITA) da FAHESA / ITPAC Palmas 

 

A Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão (COPPEX) da FAHESA / ITPAC 

Palmas torna público o concurso para escolha do logotipo ou logomarca para o Núcleo 

de Inovação Tecnológica e Acadêmica (NITA) da IES, que será regido pelas seguintes 

normas: 

 

1. DO OBJETIVO 

1.1. O presente concurso tem como objetivo escolher uma concepção de logomarca 

e/ou logotipo para o NITA da FAHESA/ ITPAC Palmas. 

1.1.1. Entende-se por “logotipo” a identificação de uma entidade feita por letras. É 

formado pelo nome da entidade, escrito por extenso, por meio de siglas, de forma 

estilizada e/ou com design específico. 

1.1.2. Entende-se por “símbolo” ou “marca” um ícone, desenho ou ilustração abstrata 

para representar, lembrar ou identificar uma entidade. 

1.1.3. Entende-se por “logomarca” a união do “símbolo” ou “marca” com o “logotipo”. 

1.2. A logomarca e/ou o logotipo vencedor passará a ser de propriedade exclusiva da 

FAHESA/ ITPAC Palmas que pode fazer as modificações e alterações que julgar 

pertinentes. A logomarca e/ou logotipo será (ão) utilizado (s) em todas as formas de 

identidade visual, tais como em eventos, folders, cartazes, impressos, papéis timbrados, 

convites, envelopes, bandeiras, site institucional e em outras aplicações definidas pela 

FAHESA/ ITPAC Palmas. 

1.3. A proposta de criação de logomarca e/ou logotipo, deverá levar em consideração os 

seguintes princípios funcionais: 

http://www.itpacpalmas.com.br/
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1.3.1. Identidade: sendo assumida pela comunidade acadêmica e pela sociedade; 

1.3.2. Marca: estando presente de forma transversal e global, em circunstâncias e 

momentos concernentes ao NITA; 

1.3.3. Caráter: demarcando-se pela singularidade;  

1.3.4. Inovação: refletindo um espírito novo. 

Parágrafo único O logotipo / logomarca deverá ser criado sob a forma de figuras com 

resolução mínima de 1200 dpi nos formatos .jpg e .tiff e vir acompanhado de um texto 

com a função de expor a função comunicativa pretendida de até 500 caracteres 

 

2. DO NÚMERO DE PARTICIPANTES E DE PROPOSTAS 

2.1. O número de participantes é ilimitado. Cada candidato poderá apresentar uma ou 

duas propostas de logotipo / logomarca. 

2.2. As propostas podem ser criações individuais ou coletivas. No caso de criação 

coletiva, a ficha de inscrição deverá ser preenchida por apenas um integrante, que será 

considerado o representante legal do grupo. 

 

3. DOS PARTICIPANTES ELEGÍVEIS 

3.1. Podem participar deste concurso discentes, docentes, funcionários e técnicos 

administrativos da FAHESA/ ITPAC Palmas 

 

4. DAS INSCRIÇÕES DAS PROPOSTAS E DA SELEÇÃO DA MARCA  

4.1. A inscrição da (s) proposta(s) poderá ser feita da seguinte maneira: 
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4.1.1. O candidato enviar um e-mail para coppexpalmas@itpac.br no período das 

inscrições (item 5) contendo as seguintes informações: 

4.1.1.1 Nome completo, CPF e e-mail do (s) participantes (s) 

4.1.1.2. Um breve texto (até 500 caracteres) com a função de expor a função 

comunicativa pretendida  

4.1.1.3 Arquivos digitais da marca nos formatos .jpg e .tiff com resolução de 1200 dpi , 

que assegurem a qualidade da configuração face a fundos monocromáticos, fundos 

escuros ou claros e fundos fotográficos   

4.1.1.4. As diferentes versões da proposta e o respectivo texto descritivo não podem 

conter nenhum tipo de identificação do autor, sob pena de desclassificação 

Parágrafo único O assunto do e-mail deverá ser “CONCURSO NITA”, e os candidatos 

receberão uma confirmação de recebimento por e-mail. 

4.2. As inscrições são gratuitas e os custos referentes a material e produção das 

diferentes peças da proposta prevista, assim como demais despesas, correrão por conta 

do participante. 

4.3. 1. As inscrições ocorrerão de acordo com o cronograma descrito no item 5 

4.4. Encerrado o prazo das inscrições, a COPPEX disponibilizará as logomarcas inscritas 

no site, para abertura de votações pelos discentes, docentes, funcionários e técnicos 

administrativos da IES. 

4.5 A votação será feita em papel impresso, e o voto será depositado em uma “urna” 

que ficará disponível na recepção das coordenações durante um prazo pré-estabelecido 

4.6 A logomarca / logotipo mais votado (a) dará ao seu (s) criador (es) a condição de 

vencedor (a) do concurso  

 

5. DO CRONOGRAMA 

http://www.itpacpalmas.com.br/
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ATIVIDADES DATAS /PERÍODOS 

Publicação do Edital pela COPPEX 25/05/2018 

Período de Inscrições De 25/05/2018 a 01/06/2018 

Votação das propostas apresentadas no site De 01/06/2018 a 06/06/2018 

Divulgação do resultado final e premiação  08/06/2018 

 

6. DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

6.1. A proposta vencedora terá sua propriedade intelectual cedida de pleno direito e por 

prazo indeterminado à FAHESA/ ITPAC Palmas 

6.2 O (s) vencedor (es) receberá (ão) uma premiação no valor total de R$200,00 pela 

logomarca / logotipo criado e um certificado de premiação. 

6.3 A criação da logomarca / logotipo não prevê vínculo empregatício com a IEs.  

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. Ao se inscreverem neste concurso, os candidatos manifestam automaticamente sua 

concordância com as regras deste Edital. 

7.2. Não caberão recursos ou quaisquer manifestações legais contra o resultado 

proclamado pela COPPEX. 

7.3. A participação será considerada válida apenas se a inscrição for feita de acordo com 

o estabelecido nos itens 4.1.1.1, 4.1.1.2 e 4.1.1.3 deste edital. 

Palmas, 25 de maio de 2018. 

                                                                                                                  Prof.ª Ana Cláudia Garcia Rosa 

                                                                                                           Coordenadora de Pós-Graduação, Pesquisa e  

                                                                                                                                         Extensão da FAHESA/ITPAC- Palmas 
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