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EDITAL DE CONCURSO N° 01/2013 

 

Seleção de Logomarca para o Curso de Tecnologia em Gastronomia da UFPel 

 

O colegiado do curso de Tecnologia em Gastronomia da UFPel, em conformidade com suas 

finalidades, torna público o presente edital, que estabelece as normas e condições para submissão 

de logomarcas para o curso de Tecnologia em Gastronomia da Universidade Federal de Pelotas.  

 

1. Objetivo 

O objetivo do presente concurso é fazer a seleção da logomarca oficial do Curso de Tecnologia em 

Gastronomia da Universidade Federal Pelotas, a partir da apresentação de propostas que venham 

a caracterizar e identificar visualmente o referido curso. 

2. Participantes 

O concurso é dirigido a todos os acadêmicos regularmente matriculados na UFPel, 

independentemente de curso e nível de formação. 

A participação no concurso é individual, porém, cada participante pode concorrer com até dois 

modelos de logomarca, acondicionados individualmente, como explícito no item 5 deste edital. 

3. Inscrição 

A inscrição deverá ser feita no período de 18 a 25 de novembro de 2013, através da entrega da 

Ficha de Inscrição (ANEXO I), devidamente preenchida, na secretaria do Curso de Gastronomia 

(Campus Porto – sala 228), juntamente com os arquivos e documentação necessária anexados, de 

acordo com o item 5. 

4. Características da Logomarca 

O desenho da logomarca do presente concurso deve ser elaborada em papel tamanho A4 (21 cm x 

29,7 cm), com utilização do espaço em sentido horizontal ou vertical, a critério do candidato, sendo 

obrigatória a apresentação de uma versão em preto e branco, ou também poderá ser entregue em 

formato digital (sendo convertido sempre para o formato JPEG). 

A logomarca deve obrigatoriamente expressar o seguinte conceito: Gastronomia. Serão avaliados 

os seguintes critérios: estrutura, criatividade, originalidade (desvinculação de outras marcas 

existentes), adequação e comunicação considerando o tema, identificação com o curso de 

Tecnologia em Gastronomia da UFPel e eficiência na comunicação da mensagem. 

5. Documentação da inscrição 

Para cada trabalho concorrente deverá ser entregue no envelope:  



- Ficha de inscrição; 

- O desenho da logomarca em papel A4, sem identificação. Ou caso arquivo eletrônico, original do 

trabalho em CD/DVD (no formato JPEG). 

- Um breve memorial descritivo contendo a explicação do significado da logomarca. 

O envelope e o desenho não poderão portar marcas, nomes, pseudônimos ou qualquer 

identificação que possa associar sua autoria, sob pena de desclassificação. 

6. Utilização da Logomarca 

A logomarca vencedora poderá ser alterada pelo Colegiado do Curso de Gastronomia ou por 

profissional/empresa designada pela UFPel. 

A logomarca vencedora poderá ser utilizada para fins de representação do curso de Tecnologia em 

Gastronomia da UFPel, para aplicação em documentos oficiais expedidos pelo Curso de 

Gastronomia, banners, folders, camisetas, adesivos, convites e outros veículos de comunicação 

visual. 

7. Julgamento 

Os trabalhos enviados serão pré-selecionados pelos alunos matriculados no Curso de Gastronomia 

da UFPel, por meio de uma enquete disponível no grupo do curso, no site Facebook 

(https://www.facebook.com/groups/gastronomiaufpel/) no período de 19 a 21 de novembro de 2013. 

Cada aluno terá direito a um voto individual e uninominal, ficando o colegiado do curso responsável 

pela conferência e contagem destes.  

Os 5 (cinco) trabalhos mais votados pelos discentes na enquete serão eleitos como finalistas. 

Os trabalhos finalistas serão julgados pelo colegiado do Curso de Tecnologia em Gastronomia da 

UFPel, o qual escolherá um único trabalho como vencedor. 

A avaliação deverá levar em consideração os seguintes critérios: Estrutura, Criatividade, 

Originalidade (desvinculação de outras marcas existentes), Adequação e Comunicação 

considerando o tema, Identificação com o curso de Tecnologia em Gastronomia da UFPel e 

eficiência na comunicação da mensagem. 

A Comissão Organizadora do Concurso se reserva o direito de não eleger nenhum dos trabalhos 

apresentados, caso nenhum trabalho esteja de acordo com o presente edital. Os resultados 

apresentados pelo Colegiado do Curso de Gastronomia têm caráter final e inapelável. 

8. Resultado e Premiação 

O resultado do concurso será divulgado por meio de edital, na página da Universidade Federal de 

Pelotas, (www.ufpel.edu.br), e ofício ao vencedor, no dia 2 de dezembro de 2013. 

O autor da logomarca vencedora do concurso receberá um certificado expedido pela Faculdade de 

Nutrição e, também como premiação, um VALE REFEIÇÃO DA CHURRASCARIA LOBÃO, com 

direito para 2 (duas) pessoas (sem bebidas). 

Os trabalhos não premiados deverão ser retirados na secretaria do curso de Gastronomia (Campus 

Porto – sala 228), pelos seus autores ou representantes legais, até 7 (sete) dias a contar da data de 

divulgação dos resultados. Após essa data, não caberá ao colegiado do curso de Gastronomia 

qualquer responsabilidade sobre a guarda dos mesmos. 

https://www.facebook.com/groups/gastronomiaufpel/


9. Disposições gerais 

Os direitos autorais referentes ao trabalho vencedor passam para o Curso de Tecnologia em 

Gastronomia da Universidade Federal de Pelotas, podendo o referido curso utilizar-se do mesmo 

de acordo com o previsto no item 6 deste edital. 

Os casos omissos no presente edital serão julgados pelo Colegiado do Curso de Gastronomia. 

10. Informações Adicionais 

Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste edital podem ser obtidos 

encaminhando mensagem para o endereço: colegiadogastronomiaufpel@gmail.com 

O atendimento será feito pelos telefones (53) 3921-1304, de segunda a sexta-feira, no horário de 

14h às 18h. 

 

Pelotas, 11 de novembro de 2013. 

  

 

 

Alcides Gomes Neto 

Coordenador do Curso de Tecnologia em Gastronomia da UFPel 

  

  



ANEXO I – EDITAL 01/2013 

 

Concurso para Seleção de Logomarca para o Curso de Tecnologia em Gastronomia da UFPel 

 

Ficha de Inscrição 

 

Nome: _________________________________________________________________ 

Nº matrícula: ___________________ Curso: ______________________________ 

CPF: _________________________ Telefone: ____________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________ 

 

 

Estou ciente do cumprimento das normas estabelecidas no edital 01/2013 e firmo o presente. 

 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do candidato 

 


