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EDITAL DE CONCURSO DE LOGOTIPO PARA AS COMEMORAÇÕES  

DOS 70 ANOS DA SBCS 

 

 

1. Objetivo 

 

1.1 Este Edital tem como objetivo selecionar 1 (um) logotipo alusivo aos 70 anos da Sociedade 

Brasileira de Ciência do Solo (SBCS), para representar a instituição em todas as peças 

referentes às comemorações, em mídias impressas, audiovisuais e digitais. 

1.1.1 A programação dos 70 anos da SBCS terá como tema “SBCS: 70 anos de história” 
 

1.1.2  A criação do logotipo deverá utilizar o tema supracitado como conceito norteador. 

 

2. Participação 

2.1  Podem participar  deste concurso pessoas físicas ou jurídicas, sendo que no caso de 

pessoa física aceitam-se até dois autores. 

2.2 O logotipo deverá preencher os seguintes requisitos:  

2.2.1 Originalidade declarada pelo autor(a); 

2.2.2 Ser versátil, podendo ser aplicado em mídias impressas, audiovisuais e digitais, em 

fundos claros e escuros, e considerando-se diversas possibilidades de uso reduzido e/ou 

ampliado. 
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2.4.3 O logotipo deverá ter como base as cores-padrão da SBCS: Marrom Pantone 504C e 

degradê entre as cores vinho-Pantone 194C e vermelho Pantone 485C. O degradê não é 

essencial, servindo apenas de referência para o tom utilizado no logotipo da SBCS. 

2.4.4 Ser gravado e entregue em 1 (uma) mídia de DVD-R, em formato PDF, JPG e em outro 

formato vetorial que possibilite acessá-lo em programas de computação gráfica. 

2.4.5 Ser entregue, juntamente com o DVD-R, em 5 (cinco) cópias coloridas e 5 (cinco) cópias 

em preto e branco, impressas em papel tamanho A4, tipo couché brilho, com gramatura de 

120 miligramas. 

2.4.6 Ser acompanhado de um texto de defesa/argumentação da arte do logotipo, com, no 

máximo 300 caracteres, evidenciando a relação com o tema e explicando as motivações. 

Deverá ser impresso em 5 (cinco) cópias em preto e branco, papel A4, fonte Arial 12, 

espaçamento entre linhas de 1,5. 

 

3. Inscrição 

 

3.1 A inscrição será feita mediante preenchimento de ficha própria, presente no Anexo I deste 

Edital.  

3.1.1 É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) a impressão e o preenchimento da ficha 

de inscrição. 

3.2 A inscrição poderá ser realizada de duas formas: 

3.2.1  Presencialmente, na sede da SBCS, ou via correio para o seguinte endereço: 
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Sociedade Brasileira de Ciência do Solo 

Edital 70 anos da SBCS 

Edifício Sílvio Brandão S/N 

Campus da Universidade Federal de Viçosa 

36570-900 Viçosa-MG 

 

3.2.1.1 Nas inscrições presenciais ou por correio a mídia DVD-R,  a ficha de inscrição, o 

logotipo impresso e o texto de defesa/argumentação deverão ser condicionados em envelope 

papel pardo tamanho A4 sem nenhuma identificação.  

§ Único. Na efetivação da inscrição, o envelope com a documentação e a ficha de inscrição 

serão identificados por código numérico que será informado ao candidato por e-mail.  

3.2.2.2 Em inscrições pelo correio serão consideradas apenas as postagens com aviso de 

recebimento (AR).  

3.2.2.3 Serão consideradas as inscrições com a data de postagem correspondente ao último 

dia das inscrições, conforme descrito no item 5.1. 

3.2.1.3 É de inteira responsabilidade do(a) candidato (a) a conferência prévia de seu material. 

 

4. Processo de julgamento 

4.1 O processo de julgamento deste Concurso divide-se em duas fases: Fase 1 “Conferência e 

Habilitação” que será efetivado pela Secretaria Executiva e a Fase 2 “Análise e Julgamento”, 

que será realizada por uma banca formada por 5 (cinco) membros (a presidente da SBCS, um 

representante da Secretaria Executiva, um representante do Conselho Diretor, a Jornalista da 

SBCS e um artista gráfico).  
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4.1 Na Fase 1 “Conferência e Habilitação” será verificado o preenchimento correto da ficha de 

inscrição e a inexistência de qualquer identificação do(a) candidato (a) nos arquivos 

encaminhados à comissão julgadora (logotipo e argumentação) 

§ Único. Inscrições que violem algum dos requisitos acima serão eliminadas. 

4.3. O autor do logotipo escolhido será comunicado pela Secretaria Executiva, responsável 

pela identificação do código numérico do candidato. 

 

5. Cronograma  

5.1  As inscrições terminam dia 10 de março de 2017.  

5.2  Os resultados serão divulgados até 15 de abril de 2017 

 

6. Premiação 

Ao (a) autor (a) do logotipo vencedor será concedido o valor monetário de R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais).  No caso de haver mais de um autor, o valor será único. 

 

7. Disposições finais 

7.1. O autor da logomarca vencedora assinara uma declaração de originalidade. 

7.2  Os direitos autorais dos autores obedecerão ao disposto no Art. 111 da Lei 8666/93. 

7.3 O logotipo vencedor será de propriedade da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo que 

poderá utilizá-lo total ou em parte conforme a conveniência. 

7.4 A participação neste concurso implica em total concordância do proponente com 

os termos deste Edital, bem como dos membros das bancas examinadoras.  
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7.5  Não haverá devolução nem exposição das propostas inscritas que não foram a vencedora. 

7.6   No site da SBCS (www.sbcs.org.br) os interessados encontrarão a logomarca da SBCS e 

outras informações de interesse para subsidiar a produção da arte. 

7.6 Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Secretaria Executiva da SBCS 

7.6  Fica eleito o Foro da Comarca de Viçosa-MG para quaisquer demandas judiciais 

decorrentes deste concurso. 

 

Viçosa, 02 de fevereiro de 2017 

 

 

 

 
Reinaldo Bertola Cantarutti 

Secretário Geral da SBCS 
 

 

http://www.sbcs.org.br/

