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CONCURSO CULTURAL PARA ESCOLHA DO SÍMBOLO 

DO POLO UAB DE BELA VISTA/MS 

 

REGULAMENTO GERAL  

 

DO CONCURSO E SEU OBJETIVO 

 

A coordenadora do polo, no uso de suas atribuições, publica o presente Edital 

para a realização do I CONCURSO CULTURAL, com a finalidade de escolher 

a logomarca para o polo da Universidade Aberta do Brasil de Bela Vista/MS. 

 

CAPÍTULO I 

DO CONCURSO E SEU OBJETIVO 

 

Art.1 Objetivo  

1.1 O presente concurso visa selecionar e eleger a LOGOMARCA como marca 

oficial do POLO UAB, a fim de criar uma identidade. O instrumento 

selecionado será adotado como material de divulgação e promoção 

institucional em campanhas de comunicação e utilizados em peças impressas, 

banners, outdoors, cartazes, internet, documentos oficiais e nos meios de 

comunicação em geral (Rádio, TV, Jornal) de circulação local, nacional ou 

internacional.  

 

CAPÍTULO II 

INSCRIÇÃO 

Art. 2 Condições de Participação  

2.1 Poderão participar do concurso todos os acadêmicos e cursistas, das 

Instituições presentes no polo: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(UFMS); Universidade da Grande Dourados (UFGD) e da Universidade 

Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) e os tutores devidamente vinculados 

às Instituições de Ensino Superior; 

2.2 Consideram-se participante do Concurso todo aquele que tiver seu trabalho 

recebido em conformidade com as normas estabelecidas neste Edital;  

2.3 Todos os participantes serão certificados com declaração de participação, a 

fim de contar como atividade complementar de participação em concurso 

cultural. 

 

Art. 3 Das inscrições:  

3.1 Para inscrever-se, os candidatos devem enviar seus trabalhos 

acompanhados da ficha de inscrição e do Termo de Cessão dos Direitos 
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Autorais, disponível no anexo I deste edital, devidamente preenchido e 

assinado pelo titular do trabalho ou seu responsável. A inscrição é gratuita.  

3.2 Os trabalhos serão recebidos apenas pelo e-mail oficial do polo: 

belavistapolo@gmail,  em formato JPG ou PNG a partir da data do edital de 

lançamento do concurso, até às 23h:55min do dia 30 de junho de 2015;  

3.3 Não serão aceitos trabalhos submetidos após o horário e período definidos 

no item 3.2; 

3.4 A submissão do trabalho implicará a sua aceitação plena das condições 

estabelecidas neste Edital.  

 

CAPÍTULO III 

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Art. 4. Forma de Apresentação dos Trabalhos 

  

4.1 Cada participante deverá enviar ao e-mail, belavistapolo@gmail.com 

contendo:  

a) O arquivo digital da logomarca, que deverão ser encaminhados em formato 

JPG ou PNG ; 

b) Ficha de inscrição com Termo de Cessão dos Direitos Autorais, preenchida 

e assinada;  

4.2 Cada participante poderá participar com apenas 01 (um) trabalho.  

4.3 Não serão apreciados os trabalhos que não observarem as exigências 

estabelecidas neste Regulamento.  

4.4 O candidato inscrito assegura, para todos os efeitos legais, a inexistência de 

plágios na charge, assumindo integralmente a sua autoria.  

4.5 É vedada a publicação de obras que contenham imagens de baixo calão, 

nudez, agridam os bons costumes ou façam apologia a qualquer tipo de ato 

discriminatório que infrinja a Legislação Nacional.  

 

CAPÍTULO IV 

JULGAMENTO DOS TRABALHOS E RESULTADOS  

 

Art. 5. Julgamento dos Trabalhos  

 

5.1 Os trabalhos serão apreciados pela Comissão Especial Julgadora do 

Concurso, que será composta por membros da Comissão de Trabalho, a ser 

definida.  

5.2 A Comissão Julgadora escolherá apenas um vencedor mediante a avaliação 

das propostas, atribuindo notas de 0 (zero) a 10 (dez), levando em consideração 

os seguintes itens:  
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a) inédito e original;  

b) clareza e concisão da comunicação;  

c) criatividade e originalidade;  

d) qualidade técnica;  

e) adequação aos fins e a missão do Polo UAB; 

5.4 Havendo empate, a Comissão Julgadora proferirá, em comum acordo,  o 

voto de desempate.  

5.5 Compete à Comissão Julgadora escolher o trabalho vencedor, bem como 

impugnar propostas que não se enquadrem no Regulamento do Concurso.  

5.6 Se a Comissão Julgadora decidir que nenhum dos trabalhos apresenta os 

requisitos exigidos elaborará parecer esclarecedor de suas razões.  

5.7 São irrecorríveis as decisões da Comissão Julgadora.  

 

Art. 6. Divulgação dos Resultados e Premiação  

 

6.1. O resultado final do Concurso será publicado, na íntegra, no fanpage do 

polo, assim como nos veículos de comunicação da cidade, nas redes sociais e 

comunicação interna do polo;  

6.2. O vencedor receberá como prêmio uma medalha de condecoração, um 

prêmio surpresa e a certificação; 

6.3. O prêmio e o certificado serão entregues em dia a ser definido pela 

coordenação do polo. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 7 O participante vencedor do Concurso compromete-se a garantir, 

formalmente, a cessão e a transferência para o Polo UAB, sem qualquer ônus e 

em caráter definitivo, plena e totalmente, todos os direitos autorais para 

qualquer tipo de utilização, publicação, exposição ou reprodução.   

 

Art. 8  Os trabalhos enviados para o concurso não serão devolvidos.  

Os casos omissos neste Regulamento serão analisados pela Comissão 

Julgadora.  

 

Art. 9 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, e ficam revogadas 

as disposições em contrário.  

 

Bela Vista, 15  de maio de 2015. 
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Anexo I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

I concurso cultural polo UAB BELA VISTA/MS 
CURSO: 

FUNÇÃO: 

Nome do Inscrito 

  
 

Data de Nascimento                        Documento de Identidade                 Órgão Emissor         

               

   dia  mês        Ano                 (inicie na primeira quadrícula – anexar xerox) 
 

Endereço Residencial: 

   
 

Número                                       Complemento                       Bairro  

                                 
 

     DDD         Telefone                          DDD         Telefone Alternativo 

                         
 

 
 

Solicito minha inscrição no Concurso 001/2015 – I Concurso Cultural do Polo UAB e declaro estar ciente e de 

acordo com as regras do concurso. Declaro ainda, que recebi todas as informações relativas ao ao certame, o 

suficiente para concepção do meu trabalho. 

  

Bela Vista, ________ de __________________________ de 2.015. 

 

Assinatura  ______________________________________________________________________ 
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ANEXO II 

Declaração do autor, ou autores, afirmando que, em caso de ser o vencedor do certame, cede por 

tempo indeterminado e sem quaisquer ônus o direito de uso da logomarca ao Polo de Apoio 

Presencial - Universidade Aberta do Brasil 

Declaração de Cessão com Exclusividade 

I concurso cultural polo UAB BELA VISTA/MS 
CURSO: 

FUNÇÃO: 

 

Nome do Inscrito 

                                     
 

Data de Nascimento                        Documento de Identidade                 Órgão Emissor         

                              

   dia  mês        Ano                 (inicie na primeira quadrícula – anexar xerox) 
 

Endereço Residencial: 

                                     
 

Número                                       Complemento                       Bairro  

                                 
 

     DDD         Telefone                          DDD         Telefone Alternativo 

                         
 

 
 

DECLARO em caráter irretratável e irrevogável que, em caso de o meu trabalho ser o vencedor do concurso 

001/2015, cederei incondicionalmente, por tempo indeterminado e sem qualquer ônus ao Polo de Apoio Presencial - 

Universidade Aberta do Brasil o direito exclusivo de uso do material.   

  

Bela Vista, ________ de __________________________ de 2.015. 

 

Assinatura ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


