
 

Concurso para criação do selo comemorativo dos 10 anos do 
Centro Cultural UFG - CCUFG 

 

O Centro Cultural UFG está completando 10 anos em 2020. Para comemorarmos, a 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura convida para participar do concurso de criação do 
selo comemorativo dos 10 anos do CCUFG.  

QUAL O TEMA? 

• “Educação que transforma” é o slogan que permeia as comemorações de 60 
anos da UFG. Afinal, vidas são transformadas quando as pessoas acessam o 
ensino superior e também quando se têm acesso à cultura. O Centro Cultural 
UFG democratiza o acesso à cultura e, com isso, provoca transformações nas 
vidas de muitas pessoas. Sendo assim, este é o tema que vai nortear o selo de 
10 anos do CCUFG.  

• O selo selecionado estará em todas as programações do calendário 
comemorativo do Centro Cultural UFG em 2020. 

 

QUEM PODE PARTICIPAR? 

• Estudantes e profissionais dos cursos de: 
 

o Design Gráfico;  
o Artes Visuais; 
o Artes visuais com habilitação em Design Gráfico; 
o Publicidade e Propaganda. 

Os quais cursam ou tenham cursado graduação na UFG.  

 

COMO SERÃO AS INSCRIÇÕES? 

• Gratuitas; 
• Poderá ser enviado mais de uma proposta por inscrição, com o máximo de 3 

propostas distintas por inscrito;  
• Os logos deverão ser enviados para avaliação da comissão julgadora em 

formato JPG, com resolução entre 150 e 300 dpi  e com tamanho de altura de 
imagem entre 1000px e 2000px, com tamanho horizontal proporcional à altura 
proposta, sem deformação visual do mesmo.  As propostas deverão ser 

enviadas para secretaria.ccufg@ufg.br com o seguinte título: Selo CCUFG 

mailto:redes.secom@ufg.br


10 Anos - nome do participante. O selo deve vir em anexo. No corpo do texto 
devem constar as seguintes informações: nome completo, RG, Unidade 
Acadêmica/Órgão e telefone para contato. Em anexo deverá ser colocado 
cópia do diploma ou comprovante de matrícula na formação específica 
supracitada. 

 QUAL O CRONOGRAMA DO CONCURSO? 

• Dias 21 de janeiro a 14 de fevereiro - Período de inscrições; 
• Dias 17 e 18 de fevereiro - Curadoria; 
• Dia 20 de fevereiro - Divulgação do resultado final no site 

https://www.centrocultural.ufg.br/; 

REGRAS GERAIS 

• Ao enviar, independentemente de estar entre os vencedores, o candidato cede 
à UFG, em caráter definitivo, todos os direitos autorais; 

• Haverá entre 1 e 3 propostas aprovadas.  
• A aprovação da proposta não garante a utilização da mesma, apenas a 

classifica em uma ordem de 1 a 3 de acordo com uma ordem gerada a partir da 
somatória das notas dadas pela comissão julgadora. 

• Tendo uma proposta vencedora (a de número 1), a mesma deverá ser enviada 
em formato editável (PDF, CDR ou AI), em curvas, em arquivo aberto para 
edição.  

• Todas as fontes de texto utilizadas na proposta vencedora deverão ser 
enviadas. As mesmas deverão ser gratuitas ou com os direitos autorais abertos 
para utilização por terceiros. 

• A criação do selo CCUFG 10 anos deve estar em sintonia com o selo da UFG 
60 anos, pois serão aplicadas em conjunto (CCUFG 10 anos - PROEC - UFG 
60 anos) 

COMO SERÃO ESCOLHIDAS OS SELOS COMEMORATIVOS VENCEDORES? 

• Os selos comemorativos vencedores serão selecionados por uma Comissão 
Julgadora composta por três membros da UFG, indicadas pela PROEC; 

• Os selos comemorativos serão avaliados a partir dos seguintes critérios: 
criatividade; originalidade; expressividade; estética e adequação com o tema 
proposto 

• Para cada um dos cinco critérios será dada uma nota de 0 a 20 pontos 
totalizando até 100 pontos; 

• Será gerado um número para cada proposta inscrita, sendo que a Comissão 
Julgadora não terá acesso aos nomes dos inscritos. 

QUAL SERÁ A PREMIAÇÃO? 

Os proponentes selecionados (primeiro, segundo e terceiro lugares) receberão:  

• certificado em solenidade própria; 
• ingressos aos espetáculos do CCUFG e Música no Campus; 
• e um Kit PROEC. 

 

 

https://www.proec.ufg.br/

