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EDITAL DE No 01/2021 DEMAI/CEPAE /UFG 

CONCURSO PARA SELEÇÃO DE PROPOSTA DE PROJETO DE IDENTIDADE VISUAL 

PARA O CLUBE DO XADREZ DESCOMPLICADO. 

 

 

REGULAMENTO 

 

 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

1.1. Devido a criação do Clube do Xadrez Descomplicado, os membros desta agremiação decidiram, 

em comum acordo organizar um CONCURSO para SELEÇÃO DE PROPOSTA DE PROJETO 

DE IDENTIDADE VISUAL PARA O CLUBE DO XADREZ DESCOMPLICADO. Nesses 

termos, a Comissão Organizadora do concurso torna pública a abertura de prazo para o 

recebimento de inscrições no certame que selecionará e premiará a autoria da melhor proposta de 

identidade visual (logo, marca, logomarca ou logotipo) que melhor representará o Clube do 

Xadrez Descomplicado do DEMAI/CEPAE/UFG a partir de 2021. A seleção de propostas se 

dará em duas etapas.  

 

2. DOS OBJETIVOS 

 

2.1. O presente concurso tem por objetivo selecionar a marca que melhor represente e identifique a 

presença e a atuação do Clube Xadrez Descomplicado junto à comunidade do CEPAE. Objetiva 

selecionar a identidade visual (marca, logo, logomarca ou logotipo) que representará o Clube do 

Xadrez Descomplicado – DEMAI/CEPAE/UFG em documentos institucionais, assim como na 

publicidade, em impressos, em comunicação remota, entre outros. 

 

3. DOS PARTICIPANTES 

 

3.1. O número de participantes é ilimitado. Cada candidato poderá apresentar até duas propostas 

de logomarca. 

3.2. As propostas deverão ser individuais. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES DAS PROPOSTAS 

 

4.1.  A inscrição das propostas dar-se-á pelo GOOGLE FORMS – link: 

https://forms.gle/3YVqPXQx8NLkTSMM8  , logo após preenchido o formulário o arquivo 

deverá ser enviado para o e-mail sirley_souza@ufg.br, no período de 16 de setembro a 13 de 
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outubro de 2021, com seguinte anexo: logo e/ou os logotipos em arquivo digital (formato 

vetorial com extensão .cdr (formato corelDRAW; OU, jpg, OU, png).  

 

4.2. OBRIGATORIAMENTE, não poderão conter imagens, símbolos ou quaisquer tipos de grafias 

que já tenham sido usadas ou criadas por terceiros. A proposta deverá ser INÉDITA em toda a 

sua composição e de autoria exclusiva do(s) proponente(s) inscrito(s). 

 

4.3. Propostas de projeto de identidade visual poderão ser submetidas a partir da criação feita em 

meio eletrônico ou manualmente (desenho a mão livre), com o uso ou não de recursos gráficos 

desde que atendam as orientações deste edital. 

 

5. DO CRONOGRAMA DO CONCURSO 

 

5.1. DO CALENDÁRIO  

16/09/2021 a 13/10/2021 Período de inscrições. 

17/10/2021 a 23/10/2021- Primeira Etapa de Julgamento das propostas. 

25/10/2021 a 27/10/2021 – Segunda Etapa de Julgamento das propostas 

01/11/2021 – Previsão de Divulgação dos Resultados   

 

6. DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

Composta por 5 membros, sendo: dois, a coordenadora e o vice-coordenador do Projeto Clube 

do Xadrez Descomplicado, dois, estagiários do Instituto de Matemática e, por último a 

professora de Artes Plásticas do CEPAE. 

 

7. DA SELEÇÃO E DO JULGAMENTO 

 

7.1.1. O resultado do processo seletivo na sua 1ª etapa ocorrerá até 24/10/2021 e será publicado 

na página do CEPAE até às 17:00h. 

7.1.2. Na 1ª etapa serão selecionadas até 10 propostas, considerados os critérios deste edital; 

7.1.3. A subjetividade nas avaliações partirá do impacto causado pela proposta nos avaliadores, 

por sua estética, sua criatividade (inovação conceitual), originalidade (desvinculado de 

outras marcas já existentes), aplicabilidade (possibilidades de aplicações diversas em 

mídias impressas e digitais), comunicabilidade, estimulando o raciocínio lógico 

matemático, operações matemáticas, entre outros; 

7.2. Na 2ª etapa serão selecionados até três trabalhos.  

7.3. A Comissão julgadora se reserva ao direito de não classificar nenhum dos trabalhos 

apresentados, caso nenhum deles esteja de acordo com este edital ou atenda aos critérios de 

julgamento. 
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7.3.1. As propostas selecionadas na 1ª etapa serão submetidas à consulta na comunidade do 

CEPAE, via enquete virtual, a partir 25/10/21 e o resultado publicado até 01/11/2021; 

7.3.2. O trabalho que obtiver o maior número de votos será considerado vencedor. 

7.3.3. Em caso de empate, a decisão será tomada pela Comissão Julgadora do 1ª. Etapa.. 

 

 

8. DO RESULTADO DAS PROPOSTAS 

 

8.1. O resultado da proposta vencedora será divulgado no site do CEPAE e na plataforma moodle 

Ipê/UFG - em 01/11/2021. 

 

9. DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE DA LOGOMARCA E/OU LOGTIPO 

VENCEDOR 

 

9.1. A proposta vencedora terá a sua propriedade intelectual cedida de pleno direito e por prazo 

indeterminado ao Projeto Clube do Xadrez Descomplicado, não cabendo ao mesmo 

qualquer ônus sobre o seu uso, pagamento de cachês, direitos autorais e outros pagamentos 

ou ressarcimentos que venham a ser reivindicados pelos participantes do concurso.  

 

10. DA PREMIAÇÃO 

 

10.1. O autor/a da proposta selecionada receberá a seguinte premiação: 

 

10.1.1. 1º colocado: 1 Tabuleiro de xadrez 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1. A participação no concurso implica na aceitação plena deste edital. 

11.2.  Os casos omissos nesse regulamento serão decididos pela Comissão Organizadora 

do concurso; 

11.3. Alteração, prorrogação de datas poderão ocorrer sem aviso prévio, conforme 

deliberações da Comissão 

11.4. Inscrições, Dúvidas e informações: sirley_souza@ufg.br 

11.5. Edital e anexo, ficha de inscrição em PDF: site www.cepae.ufg.br  

 

 

 

__________________________________________________________ 

Prof. Dr. Sirley Aparecida de Souza 

Coordenadora do Clube Do Xadrez Descomplicado CEPAE/UFG 
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