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DIRETÓRIO ACADÊMICO DA ESCOLA DE MÚSICA - EDITAL 2020  

LOGOTIPO OFICIAL DA ORQUESTRA SINFÔNICA DA ESCOLA DE 

MÚSICA DA UFMG 

 

O presente edital, organizado pela Orquestra Sinfônica da Escola de Música da 

UFMG, tem por objetivo a escolha de um logotipo oficial a fim de ser utilizado pela 

mesma em suas diversas atividades, entre elas: concertos, eventos, documentos, cartas, 

mídias sociais e afins. 

 

1. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO E ENVIO DE 

PROPOSTAS 

1.1 As inscrições são gratuitas e as propostas devem ser feitas pelo formulário on-

line e a inscrição notificada por email: 

a) formulário: https://pt.surveymonkey.com/r/RFDGH37 

b) email: orquestra@musica.ufmg.br  

1.2 Um link contendo os arquivos de imagem em nuvem, deve ser disponibilizado 

no formulário de inscrição; 

1.3 O prazo para a realização das inscrições é de 17/08/2020 a 18/09/2020, 

encerrando-se impreterivelmente, às 23h59min (horário de Brasília) do dia 

18/09/2020; 

1.4 As propostas se limitam a 01 (uma) por pessoa; 

1.5 Poderão ser inscritas propostas de discentes que estejam regularmente 

matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação da UFMG; 

1.6 Só serão aceitas as inscrições que apresentarem todos os requisitos 

mencionados nos artigos 1. e 3.  deste edital; 
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1.7  Fica vetado a participação de pessoas com propostas inscritas neste edital, na 

comissão avaliadora das propostas. 

 

2. PREMIAÇÃO 

A premiação para o (a) vencedor (a) será no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), através de transferência bancária até 15 dias após a divulgação do resultado.  

 

3. SOBRE O LOGOTIPO 

3.1. O logotipo deve ser feito de modo a conter referência(s) à orquestra e/ou 

música orquestral e/ou instrumentos musicais e/ou Escola de Música da UFMG 

e/ou UFMG. 

3.2. O logo deve obrigatoriamente, conter o nome “Orquestra Sinfônica da 

UFMG”, sendo que a “UFMG” pode ser identificada através da sua logo.  

3.3. O logotipo deve ser legível, sendo enviado em alta resolução e no formato 

JPEG com tamanho mínimo de 2mb para o arquivo; 

3.4. Serão aceitas propostas desde monocráticas até quatro cores. OBS: As 

propostas em cores devem ser apresentadas também na versão preto com fundo 

branco. 

3.5. É necessário o envio de um pequeno resumo sobre a concepção da logo, 

significado dos símbolos, caso existam, bem como a tradução de termos em 

outras línguas. 

 

4. SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS  

A seleção e votação do logotipo oficial da Orquestra Sinfônica da Escola de Música 

UFMG se dará em 02 (duas) etapas, sendo elas: 
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1ª etapa – Votação em reunião da comissão avaliadora formada por integrantes da 

coordenação, técnicos e bolsistas1 da OSUFMG onde serão escolhidas 05 (cinco) 

propostas de logo.  

 

Cada membro votará em cinco imagens, atribuindo valores de 01 (um) a 5 (cinco), 

somados ao final da votação. As cinco imagens que receberem maior pontuação irão para 

a próxima etapa. 

a) Na primeira etapa, os critérios incluem: atendimento aos parâmetros 

mencionados nos artigos 1 e 3 deste edital, originalidade e estética da arte;  

b) A comissão avaliadora da OSUFMG terá plena autonomia para avaliar e votar. 

A decisão da comissão é soberana e não é passível de recurso. 

c) Independentemente do número de propostas inscritas, somente as que atendem 

os artigos 1 e 3 deste edital serão ser avaliadas pela comissão e, se aprovadas, 

seguirão para votação em 2ª etapa. 

 

2ª etapa – Votação aberta, por meio eletrônico, de 25 a 30 de setembro. Os 5 (cinco) 

logotipos que receberem maior pontuação na etapa anterior serão levados à votação pela 

comunidade da Escola de Música da UFMG. A mais votada será a vencedora. 

 

§ 1º – Em caso de empate na 2ª etapa, fica a cargo da comissão avaliadora da OSUFMG 

a votação de desempate. 

§ 2º – A votação será realizada pelo site da Orquestra http://musica.ufmg.br/orquestra/ 

onde os logotipos serão disponibilizados juntamente com o formulário de votação. 

 
1 O Diretório Acadêmico da Escola de Música da UFMG é composto pela diretoria (presidente, vice-

presidente, tesoureiro e secretário) e comissões (Comissão de assuntos discentes e Direitos Humanos, 

Comissão de Marketing e Divulgação, Comissão de Eventos). 
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§ 3º – A escolha é identificada e será limitada a 01 (uma) opção por indivíduo. Os votos 

em mais de um logotipo serão desconsiderados.  

 

5. RESULTADO DA SELEÇÃO  

O logotipo vencedor será anunciado no site da Orquestra Sinfônica da UFMG 

http://musica.ufmg.br/orquestra/, no Instagram da Orquestra  

https://www.instagram.com/orquestra.ufmg/?hl=pt-br e do DA da Escola de Música da 

UFMG, a partir do dia 05 de outubro. 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS  

6.1 A participação no Edital OSUFMG/LOGOTIPO 2020 implica aceitação de 

todos os seus itens. 

6.2 Maiores esclarecimentos sobre o processo de seleção poderão ser obtidos com 

os bolsistas da orquestra, pelo e-mail orquestra@musica.ufmg.br . 

6.3 O(a) aluno(a) cujo logotipo for selecionada assinará um recido firmando o 

recebimento da premiação disposta no item 2, bem como um termo de 

concessão de livre direitos de uso pela Orquestra Sinfônica da Escola de Música 

da UFMG e suas parcerias sobre a imagem fornecida pelo(a) mesmo(a). 

§ 1º – No termo, assinado em duas vias deverá constar a assinatura do coordenador 

da orquestra juntamente com a assinatura do(a) premiado(a) e uma testemunha. 

§ 2º – A decisão deste processo de seleção é soberana e não é passível de recursos. 

   

 

 _________________________________ 

Iara Fricke Matte 

Coordenadora da Orquestra Sinfônica  

da Escola de Música da UFMG 
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______________________________ 

Leandro Fernandes Martins 

Vice-presidente do Diretório Acadêmico 

Escola de Música – UFMG 

Gestão Chapa do Piscinão 
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