
 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA EDUCAÇÃO – FAED 
DIREÇÃO GERAL – DG 

 

 
Avenida Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi – Florianópolis / SC – CEP 88035-001 

Fone: (48) 3321-8500 – Fax: (48) 3321-8501 – www.faed.udesc.br 
 

 

EDITAL DG/FAED Nº 07/2014 
 
CONCURSO PARA CRIAÇÃO DE LOGOMARCA  
CURSO DE BIBLIOTECONOMIA DA FAED/ UDESC 
 
O Diretor Geral do Centro de Ciências Humanas e da Educação (FAED), da 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), objetivando a CHAMADA ao 
Concurso para criação de LOGOMARCA doCURSO DE BIBLIOTECONOMIA DA FAED/ 
UDESC, baixa o presente Edital: 
 
Art.1º - Dos Objetivos e Tema do Concurso 
 
1.1- O concurso propõe o desenvolvimento de uma logomarca para o CURSO DE 
BIBLIOTECONOMIA DA FAED/UDESC, com o objetivo de criar uma marca para o 
Curso,que completou 40 anos em outubro de 2013.  
 
1.2- A logomarca do “CURSO DE BIBLIOTECONOMIA DA FAED/UDESC” será 
utilizada nos documentos oficiais do Centro de Ciências Humanas e da Educação, em 
banners de Projetos de Pesquisas, Extensão e Ensino, no site do Curso e seus 
Laboratórios, bem como nos eventos realizados pelo Departamento e em outros meios 
de divulgação impressa e midiática, a partir de abril de 2014, por tempo indeterminado. 

 
Art. 2º- Da Participação e das Condições 
 
2.1 - Poderão participar deste concurso membros da Comunidade Universitária da 
UDESC, ou seja, acadêmicos regularmente matriculados,frequentando os cursos de 
graduação e/ou pós-graduação, servidores (docentes e técnicos universitários) na ativa 
e em pleno exercício de suas funções, bibliotecários registrados no CRB 14ª região. 
 
2.2 - O participante poderá se inscrever com até três trabalhos. 
 
2.3 - O presente edital estabelece que o(s) trabalho(s) inscrito(s) neste concurso serão 
de responsabilidade de seu inscrito, ou seja, não serão aceitos trabalhos de autoria 
coletiva. 
 
2.4 - Caberá ao participante do concurso a responsabilidade por todos os gastos 
provenientes da criação do projeto da logomarca para submissão no concurso. 
 
2.5 - A inscrição implicará na concordância com todas as especificações e fases, deste 
Edital: 
 
a) Inscrição de projeto que contemple proposta do Concurso (logomarca doCurso de 
Biblioteconomia da FAED/UDESC); 
b) seleção dos projetos por Comissão Avaliadora; 
c) divulgação do projeto vencedor; 
d) apresentação pública da logomarca do Curso de Biblioteconomia; 
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e) uso da logomarca pela UDESC, por tempo indeterminado, sem acarretar implicações 
financeiras e/ou de direitos autorais. 
 
Art. 3º - Da Inscrição e Entrega dos Trabalhos: 
 
3.1 - A inscrição se dará pela entrega dos itens a seguir: 
 
a) Proposta do projeto gráfico, propriamente dito, gravado em CD ROM, no formato 
Adobe AI ou PSD ou Corel Draw X4 14.0, assim como na forma impressa. 
b) Preenchimento da Ficha de Inscrição (anexo 1); 
c) Preenchimento do Termo de Cessão dos Direitos Autorais (anexo 2); 
d) Comprovante de Matrícula (para discentes). 
 
3.2 - O material descrito no item 3.1 deverá ser entregue em um envelope com a 
seguinte identificação: 
 

1. Concurso de logomarca do CURSO DE BIBLIOTECONOMIA DA FAED/UDESC; 
2. Endereço da Direção de Extensão da FAED (descrito abaixo); 
3. Pseudônimo do/a participante (pseudônimo é um nome fictício usado como 

alternativa para não identificar o/a participante). O pseudônimo é obrigatório. 
 
3.3 - A inscrição, de caráter individual, será realizada exclusivamente por meio da 
entrega de envelope lacrado, no seguinte setor e endereço: 
 

Direção de Extensão 
Centro de Ciências Humanas e da Educação – FAED/UDESC 
Av. Madre Benvenuta, 2007 
3º andar – sala74 

 
3.4 -As inscrições deverão ser feitas de forma gratuita, de 12 de março a 12 de abrilde 
2014, no período matutino, das 08:00h as 12:00h. 
 
3.5 - As inscrições que não atenderem às exigências desse Edital serão indeferidas. 
 
3.6 - No caso de entrega pessoal junto à recepção da Direção de Extensão, a inscrição 
somente será recebida até as 18h (dezoito horas) do dia limite das inscrições, conforme 
o item 3.4. 
 
3.7 - Em caso de envio pelo Correios, somente serão aceitos os trabalhos com data de 
postagem até a data de encerramento das inscrições. 
 
3.8 - Não serão aceitas inscrições de membros da Comissão de Seleção deste Edital, 
nem de parentes dos membros da comissão.  
 
3.9 - A Direção Gerale a Direção de Extensãonão se responsabilizam por Projetos não 
entregues no endereço ou fora do prazo determinados neste Edital. 
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Art. 4 º- Especificações da Logomarca 
 
4.1 - O participante terá ampla liberdade quanto às linguagens visuais escolhidas para a 
composição da logomarca apresentada na inscrição.  
 
Art. 5º- Da Seleção 
 
5.1 - O processo de seleção do Concurso será realizado da seguinte forma: 
 

a) A avaliação dos trabalhos será realizada por uma Comissão Avaliadora que 
selecionará 03 (três) trabalhos, ranqueando-os.  

b) O ranqueamento dos trabalhos será feito de acordo com os critérios de avaliação 
estabelecidos no artigo 6º. 
 

5.2 -O resultado final será divulgado em 25 de abril de 2014. 
 
5.3 - A Comissão Avaliadora reserva-se o direito de não selecionar três trabalhos, caso 
não atendem os critérios. 
 
Art.6º - Da Comissão Avaliadora e dos Critérios de Avaliação 
 
6.1 - A Comissão Avaliadora será composta de 05 (cinco) membros: 
 
a) 02 (dois) representantes docentes sendo um do Departamento de Biblioteconomia e 
Gestão da Informação da FAED e um do Departamento de Design do CEART; 
b) 02 (dois) representantes discentes do Curso de Biblioteconomia da FAED/UDESC; 
c) O Diretor de Extensão da FAED. 
 
6.2 -A Comissão Avaliadora fará a análise com base nos seguintes critérios de 
avaliação: 

a) Pertinência do tema (2 pontos) – Conceito proposto e sua relação com a filosofia 
e formas de apresentação  do curso de Biblioteconomia/FAED 

b) Design e Qualidade técnica (8 pontos) – Integração com a filosofia do curso, 
qualidade estética, simbólica, funcional e de estilo, proporção e ritmo, de fácil 
legibilidade e assimilação, qualidade técnica para os desdobramentos 
necessários a sua aplicação nas mais variadas formas.  

 
6.3 Caso haja empate na pontuação entre um ou mais vencedores, o prêmio será 
entregue para a pessoa de maior idade, conforme critérios de desempate do parágrafo 
único do artigo 27 da Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003 - Estatuto do Idoso. 
 
Art. 7º.  Da Premiação 
 
7.1- O vencedor receberá as seguintes premiações: 
a) Anuidade da ACB para o ano de 2014; 
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b) Livros técnicos da área da Ciência da Informação; 
c) Kit sobre a profissão de bibliotecário composto de camiseta, caneca, bonequinho. 
 
Art. 8º.  Das Disposições Finais 
 
8.1 - A inobservância das normas estabelecidas por este Edital implicará o indeferimento 
da inscrição.  
 
8.2 - Casos omissos serão decididos pela Direção de Extensão, caso necessário, em 
consulta à Comissão Avaliadora. 
 
 
 
Florianópolis, 12 de março de 2014. 
 
 
 
Prof. Emerson César de Campos  
Diretor Geral da FAED 
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EDITAL DG/FAED Nº 07/2014 
 
CONCURSO PARA CRIAÇÃO DE LOGOMARCA DO 
CURSO DE BIBLIOTECONOMIA DA FAED/UDESC 
 
ANEXO 1 – Ficha de Inscrição 
 
 
Pseudônimo:  ........................................................................................ 
 
ATENÇÃO: Para melhor legibilidade preencha em letra de forma. 
 
Telefone residencial: (       ) .................................................................... 
 
Telefone celular: (      ) ............................................................................ 
 
Centro: ................................................................................................... 
 
Curso: ................................................................................................... 
 
Declaro que tomei conhecimento do Regulamento do “CONCURSO DE CRIAÇÃO DO 
LOGOTIPO DO CURSO DE BIBLIOTECONOMIA DA FAED/UDESC” e concordo, 
plenamente, com as condições nele expressas. 
 
 
Data: ____/____/____  Assinatura: 
 
 
Nome: ................................................................................................... 
 
R.G. nº 
 
Nascimento: ____/____/____ 
 
CPF nº 
 
E-mail: 
 
Endereço: 
 
Cidade: 
 
Estado: 
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EDITAL DG/FAED Nº 07/2014 
 
CONCURSO PARA CRIAÇÃO DE LOGOMARCA DO 
CURSO DE BIBLIOTECONOMIA DA FAED/UDESC 
 
ANEXO 2 – Termo de Cessão dos Direitos Autorais 
 
 
Pelo presente instrumento, eu, ____________________________________________, 
RG ______________, e CPF _________________, na qualidade de titular dos direitos 
de autoria do LOGOTIPOdenominado LOGOMARCA DO CURSO DE 
BIBLIOTECONOMIA DA FAED/UDESC, cedo, permanentemente ao Centro de Ciências 
Humanas e da Educação (FAED-UDESC) os direitos relativos à edição, publicação e 
distribuição desse trabalho, bem como sua veiculação em mídia digital ou eletrônica, a 
inclusão no ambiente da UDESC e a divulgação por meio da rede mundial de 
computadores (internet), tanto no Brasil como no exterior, da íntegra ou de partes da 
obra.  
 

Declaro expressamente que o trabalho apresentado (o logotipo) é de minha exclusiva 

responsabilidade e que a publicação do mesmo não viola direitos de terceiros. 

 

Declaro que a criação do mencionado logotipotem caráter pro bono publico e, portanto, 

renuncio ao recebimento de qualquer remuneração pertinente aos direitos patrimoniais 

ora cedidos. 

 

Por ser a expressão da verdade, dato e assino o presente Termo de Cessão de Direitos 

Autorais. 

Florianópolis, ____ de ________________ de 2014. 
 
 
 
 
Nome: ________________________________ 
Assinatura 
 


