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EDITAL N° 01/2018, de 27 de setembro de 2018 
 
A comissão organizadora da Comemoração dos 10 Anos do Curso de Fonoaudiologia da UFSC, no uso 
de suas atribuições, considerando a Portaria Normativa nº 19/FON/2017, de 29/08/2017, torna pública a 
abertura de inscrições com vista ao Concurso para escolha da Logomarca ou Logotipo para o Evento de 
Comemoração dos 10 Anos do Curso de Fonoaudiologia da UFSC. 
 
1 Do Objetivo: 
1.1 O presente concurso tem como objetivo escolher uma concepção de logomarca e/ou logotipo para o 

Evento de Comemoração dos 10 Anos do Curso de Fonoaudiologia da UFSC.  
1.1.1 Entende-se por “logotipo” a identificação de uma identidade 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 identidade. 

1.1.3 Entende-se por “logomarca” a união do “símbolo” ou “marca” com o “logotipo”. 
1.1.4 A logomarca e/ou logotipo vencedor será utilizado em todas as formas de divulgação do evento. 
1.1.5 O(s) autor(es) que forem contemplados com o prêmio deverão ceder os direitos autorais da 

Logomarca ou Logotipo para o Curso de Graduação em Fonoaudiologia.  
 

 
2 Das inscrições: 
2.1 Período de Inscrição: 01/10/2018 a 08/10/2018. 
2.2 Horário das inscrições: as inscrições serão no horário das 7:30 às 11:30 horas e das 12:30 às 16:30 
horas. 
2.3 Local: As inscrições serão realizadas na Secretaria do Departamento de Fonoaudiologia.  
2.4 Poderão inscrever-se alunos e ex-alunos do Curso de Fonoaudiologia da UFSC, mediante o 
preenchimento do formulário de inscrição (Anexo I), a entrega de uma cópia impressa da Logomarca ou 
Logotipo proposto e de um arquivo digital com extensão .jpg, bem como um breve texto contendo uma 
memória descritiva (Anexo II).  
2.5 A Logomarca ou Logotipo poderá ser criado por uma única pessoa, ou por um grupo de no máximo 
três pessoas.  
 
3 Do Concurso: 
3.1 Centro de Ciências da Saúde – CCS 
3.1.1 Departamento de Fonoaudiologia 
Requisitos: Ser aluno ou ex-aluno do Curso de Fonoaudiologia da UFSC. 
 
4 Da Comissão Julgadora: 
4.1 As Logomarcas ou Logotipos inscritos serão analisados por uma comissão avaliadora formada por 
três professores do curso de Fonoaudiologia da UFSC, mais dois membros externos convidados, que 
não tenham conflitos de interesse com os concorrentes. 
 
5 Da  Seleção e do Julgamento: 
5.1 A Comissão Julgadora atribuirá uma nota a cada trabalho estabelecendo uma classificação, da maior 
para a menor, resultante da soma da nota atribuída a cada critério, individualmente, pelos seus 
membros. A nota final será a média aritmética simples das notas atribuídas pelos membros da Comissão 
Julgadora. 
5.2 São critérios específicos para o julgamento das propostas pela comissão julgadora:  
a) Criatividade: envolve a inovação conceitual e técnica e aspectos estéticos 
b) Originalidade: considera a desvinculação da proposta em relação a outras marcas existentes 
c) Aplicabilidade: trata-se da possibilidade de diferentes aplicações em mídias impressas e digitais 
d) Comunicabilidade: leva em conta a capacidade comunicativa 



 

5.2 Cada membro da Comissão Julgadora atribuirá as notas a cada proposta de forma individual e 
independente. As notas atribuídas a cada proposta pelos cinco membros serão registradas na Ficha 
Final de Avaliação (Anexo III). 
5.3 A proposta que obtiver a maior nota será a ganhadora do concurso. 
5.4 A Comissão Julgadora se reserva o direito de não classificar nenhum dos trabalhos apresentados, 
caso nenhum deles esteja de acordo com este Edital ou atenda aos critérios de julgamento. 
5.5 A autoria de todas as propostas permanecerá anônima para a Comissão Julgadora. 
 
 
6 Divulgação do Resultado 
6.1 A divulgação da Logo ganhadora do concurso será feita no dia 10/10/2018, no mural e no site do 
Departamento de Fonoaudiologia. 
 
7 Da Premiação 
7.1 A premiação dos autores da Logomarca  vencedora do Concurso será feita na Semana Acadêmica 
do Curso de Fonoaudiologia da UFSC.   
7.2 O prêmio será um kit de livros doados pelos professores do Curso de Fonoaudiologia da UFSC. 
 
8 Das Disposições Gerais 
8.1 Ao se inscreverem neste concurso os candidatos manifestam automaticamente sua concordância 
com as regras deste Edital. 
8.2 Não caberão recursos ou quaisquer manifestações legais contra o resultado proclamado pela 
Comissão Julgadora. 
8.3 A participação será considerada válida apenas se a inscrição for feita de acordo com o estabelecido 
neste Edital. 
8.4 Os casos omissos ou não previstos neste Edital serão analisados e resolvidos pela Comissão 
Julgadora do concurso. 
 
 
Comissão Organizadora do Evento de Comemoração dos 10 anos do Curso de Fonoaudiologia da UFSC 
 
Profa. Simone Mariotti Roggia (presidente) 
Profa. Fabiane Miron Stefani (membro) 
Profa. Maria Madalena Canina Pinheiro (membro) 
Profa. Renata Coelho Scharlach (membro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ANEXO I 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO – Concurso de logomarca ou logotipo para o Evento de 
Comemoração dos 10 Anos do Curso de Fonoaudiologia da UFSC 

 
Participante (nome completo):___________________________________________ 
Marque com um x: 
(  ) Aluno do curso de Fonoaudiologia da UFSC 
(  ) ex-aluno do Curso de Fonoaudiologia da UFSC 
Data de nascimento:___________ CPF:_____________________ 
Contato: 
Telefone:__________ ____ 
Email: ________________ 
INSCRIÇÃO NÚMERO: ______ (a ser atribuído pelo secretário do departamento de 
Fonoaudiologia no momento da inscrição) 
 
 
Local e data: _________________, __________ de ____________2018. 
 
 
 
 

 
 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 
 

Participante (nome completo): _______________________ 
Data de nascimento: ______  CPF:_______________ 
Recebido por:_____________________ Assinatura:__________________ 
Local e data:______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

BREVE MEMÓRIA DESCRITIVA SOBRE AS INTENÇÕES CRIATIVAS DA 
PROPOSTA: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
INSCRIÇÃO NÚMERO: ______ (a ser atribuído pelo secretário do departamento de 

Fonoaudiologia no momento da inscrição) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
ANEXO III 

 
INSCRIÇÃO NÚMERO: ______ (a ser atribuído pelo secretário do departamento de 

Fonoaudiologia no momento da inscrição) 
 

JULGADOR 1 CRITÉRIO NOTA 
Nome e Assinatura: Criatividade  

 Originalidade  
 Aplicabilidade  
 Comunicabilidade  
 Média final:  

 
 

JULGADOR 2 CRITÉRIO NOTA 
Nome e Assinatura: Criatividade  

 Originalidade  
 Aplicabilidade  
 Comunicabilidade  
 Média final:  

 
JULGADOR 3 CRITÉRIO NOTA 

Nome e Assinatura: Criatividade  
 Originalidade  
 Aplicabilidade  
 Comunicabilidade  
 Média final:  

 
JULGADOR 4 CRITÉRIO NOTA 

Nome e Assinatura: Criatividade  
 Originalidade  
 Aplicabilidade  
 Comunicabilidade  
 Média final:  

 
JULGADOR 5 CRITÉRIO NOTA 

Nome e Assinatura: Criatividade  
 Originalidade  
 Aplicabilidade  
 Comunicabilidade  
 Média final:  

 


