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CONCURSO PARA CRIAÇÃO DE LOGOTIPO/LOGOMARCA DO 14º EPAST-PB 
 

REGULAMENTO 
 

A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) Campus - Pato 
Branco, por meio do Grupo de Estudos, pesquisa, extensão e inovação em Astronomia 
(GEAstro), torna público o concurso para escolha de logomarca e/ou logotipo para o 
14º Encontro Paranaense de Astronomia (EPAST), exclusivamente direcionado aos 
termos deste edital, respeitadas as normas do regulamento, a seguir: 

 
 

1. DO OBJETIVO  
a. O presente concurso tem como objetivo escolher uma concepção de 

logomarca e/ou logotipo institucional para o Encontro Paranaense de 
Astronomia (EPAST).  O concurso pretende promover uma ampla participação 
na construção da imagem e identidade visual do evento que ocorrerá em 2017 
na UTFPR - Campus de Pato Branco. 

i. Entende-se por “logotipo” a identificação de uma instituição ou empresa 
feita por letras. É formado pelo nome da instituição ou empresa, escrito 
por extenso, por meio de siglas, de forma estilizada e/ou com design 
específico. 

ii. Entende-se por “símbolo” ou “marca” um ícone, desenho ou ilustração 
abstrata para representar, lembrar ou identificar uma instituição ou 
empresa. 

iii. Entende-se por “logomarca” a união do “símbolo” ou “marca” com o 
“logotipo” da instituição ou empresa. 

b. A logomarca e/ou o logotipo vencedor passará a ser de propriedade exclusiva 
do GEAstro, estará sujeito a alterações e será utilizado em todas as formas da 
identidade visual, tais como em eventos, folders, flyers, cartazes, impressões, 
papéis timbrados, convites, envelopes, bandeiras, site institucional e em 
outras aplicações definidas pelo GEAstro/UTFPR-PB. 

 
 
2. DA INSCRIÇÃO  

a. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas pelo e-mail do GEAstro 
(geastro-pb@utfpr.edu.br) no período de 20/12/2016 a 20/01/2017.  

b. Deverão ser enviados: 
i. A ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo II) em formato .pdf; 
ii. O termo de cessão de direitos devidamente preenchido (Anexo III) em 

formato .pdf; 
iii. Uma versão do logotipo vetorizado em alta resolução (mínimo de 300 dpi); 

versões coloridas, em RGB, nos formatos .PNG e .JPG, em tamanho de 
15cm de altura e 15cm de largura. 

c. Os arquivos podem ser enviados diretamente ao e-mail ou via link da nuvem 
de qualquer plataforma que permita o acesso dos mesmos. 

d. Não serão aceitas inscrições fora das datas definidas. 
e. Deverão ser inscritas apenas propostas inéditas que atendam aos objetivos e 

à finalidade do EPAST, conforme Anexo I. 
i. A autenticidade do logotipo é de inteira responsabilidade do inscrito. 
ii. Na proposta do logotipo deverá constar: 
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1. A denominação do evento: “EPAST – Encontro Paranaense de 

Astronomia”; 
2. Elemento gráfico e/ou imagem que remete ao EPAST. 

f. O logotipo não deverá conter nenhuma identificação do autor ou autora. 
 
 
3. DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS E DA PREMIAÇÃO  

a. A Comissão Julgadora do Concurso será composta pelos membros do 
GEAstro. 

b. Para o julgamento das propostas, os critérios serão determinados pela 
Comissão Julgadora do Concurso, levando-se em consideração: 

a) Viabilidade de utilização; 
b) Criatividade, inovação e técnica; 
c) Originalidade; 
d) Comunicação, universalidade e concisão; 
e) Identificação com o evento (EPAST); 

c. A Comissão Julgadora irá deliberar quaisquer critérios de desempate. 
d. As propostas que não atenderem ao presente Regulamento serão 

desconsideradas. 
e. Somente o primeiro colocado receberá premiação. 

i. O vencedor ganhará um binóculo apropriado para observação noturna do 
céu. 

ii. A premiação ocorrerá durante o EPAST que acontecerá nos dias 28, 29 e 
30 de Abril e 01 de Maio. 

f. Todos os participantes neste concurso receberão declaração de participação. 
 
 

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
a. O resultado do concurso será divulgado no dia 23/01/2017 no site do grupo 

GEAstro através do link (http://www.pb.utfpr.edu.br/geastro), como também no 
informativo online da DIREC/DEPEX.  

 
 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
a. No caso de nenhuma proposta ser contemplada, a comissão julgadora do 

concurso se reserva o direito de definir o Logotipo/Logomarca a ser utilizado. 
b. Casos omissos a este regulamento serão analisados por comissão própria do           

GEAstro.  
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ANEXO I 
 

Objetivo do concurso 
 
 Difundir os talentos artísticos da comunidade em geral, utilizando da divulgação 
de um evento em nível estadual promovendo o intercâmbio e a troca de experiências 
no ramo da Astronomia. 
 
Objetivo do Logotipo para o EPAST 
 

Representar o EPAST em materiais de divulgação deste evento. 
 
 
Descrição do EPAST 
 

Evento que iniciou-se no ano de 2004, sendo, portanto, um evento periódico e 
que tem sua estrutura já aperfeiçoada e mais de uma década de existência. O objetivo 
é divulgar as Ciências do Espaço - que abrange desde áreas teóricas, práticas e 
técnicas - através de palestras, minicursos, apresentações de resumos, exposições e 
debates. O EPAST também serve de elemento de integração das pessoas 
interessadas, forma de incentivo às carreiras científicas entre os estudantes de todos 
os graus de ensino, meio de atualização e aprofundamento de conhecimentos para 
professores de todos os graus do ensino, ferramenta de divulgação científica entre a 
população, ainda como elemento de apoio ao ensino não só da Astronomia, mas de 
outras Ciências. Por fim, também busca valorizar outras áreas do conhecimento, 
mostrando as relações de áreas como a Administração, História 

Esse encontro oportuniza o contato entre os interessados pela Astronomia e 
Astronáutica e seus campos especializados. Abrange astrônomos profissionais, 
astrônomos e Artes com as Ciências do Espaço, autodidatas, professores, estudantes 
de todos os graus de ensino e interessados em geral. Palestras, apresentações de 
resumos, concurso de astrofotografia e outras atividades fazem parte do evento. 
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 ANEXO II  

 

Nome completo:_________________________________ 

_______________________________________________ 

E-mail:_________________________________________ 

RG: _______________________ 

CPF: ______________________ 

Telefone:___________________ 
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ANEXO III 
 

Eu,__________________________________________, de RG 
______________ e CPF ___________________, inscrito no 
Concurso para criação do Logotipo para o 14º EPAST – Encontro 
Paranaense de Astronomia, por meio do presente Termo, autorizo 
a UTFPR-PB a utilizar o logotipo de minha autoria, cedendo-lhe, a 
título gratuito e em caráter definitivo, os Direitos Autorais e 
Patrimoniais dela decorrentes, em acordo com a Lei 9.610 de 19 de 
fevereiro de 1998. A cessão dos Direitos Autorais desta obra visual 
é por prazo indeterminado. Declaro que tenho pleno conhecimento 
e aceito as normas e instruções do Concurso para criação do 
Logotipo para o 14º EPAST. Declaro, também, que a obra cedida é 
de minha exclusiva autoria e que assumo, portanto, total 
responsabilidade pelo seu conteúdo. Fica designado o foro da 
Justiça Federal, da seção judiciária de Pato Branco, para dirimir 
quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento deste instrumento, 
desde que não possam ser superadas pela Comissão Julgadora do 
Concurso de Logomarca para o 14º EPAST. 
 
Pato Branco, ____ de _____________ de ______. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

______________________________________ 
Nome Completo e assinatura 


