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O Laboratório de Analises Clínicas e Ensino em Saúde (LACES) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) torna público o presente edital e convida os 

acadêmicos da UFG a apresentarem propostas para o Concurso de Criação de sua 

Identidade Visual. As propostas deverão ser direcionadas exclusivamente aos termos 

deste edital. 

 

1. Apresentação 

 

O LACES constitui um espaço de aprendizagem destinado a suprir as 

necessidades da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado em Análises Clínicas 

do curso de Biomedicina por meio da prestação de serviços de diagnóstico laboratorial á 

comunidade. O funcionamento do laboratório também dará suporte à realização de 

atividades de pesquisa e extensão desta Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) e 
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de órgãos externos à UFG, de acordo com suas disponibilidades técnicas e operacionais. 

Tendo os seguintes objetivos elencados em seu regimento interno: 

 

 Disponibilizar espaço e estrutura física, bem como recursos humanos 

para dar suporte ao estágio curricular supervisionado em análises clínicas 

dos graduandos em Biomedicina da UFG; 

 Realizar exames de diagnóstico laboratorial por meio de convênio com o 

SUS e outros convênios firmados; 

 Apoiar os programas de educação continuada e de aprimoramento 

discente, por meio de cursos de atualização e aperfeiçoamento e 

concessão de estágios pré-profissionais e profissionais; 

 Propor, desenvolver e apoiar projetos de extensão e pesquisa do ICB e de 

outras Unidades da UFG, bem como de outras instituições conveniadas, 

de acordo com normativa específica do laboratório; 

 Apoiar os programas de desenvolvimento institucional da UFG; 

 Zelar pela conduta ética em toda e qualquer atividade realizada em seu 

âmbito. 

 

2. Objetivo 

 

2.1 O presente concurso tem como objetivo escolher a identidade visual do LACES da 

UFG. A identidade visual escolhida será adotada como a marca oficial do referido 

laboratório, com caráter multiplicativo, permitindo sua utilização nas mais variadas 

peças e meios de comunicação: papelaria, peças impressas em geral, “outdoors”, 

“banners”, páginas na Internet, cartazes, entre outros. 

 

2.2. A identidade visual deve ser um símbolo original e criativo, que, ao representar o 

LACES, possa se comunicar imediatamente com o público. 

 

2.3. A identidade visual deve ser uma proposta inédita, sob pena de sua nulidade. 
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2.4 A proposta de identidade visual deve ter relação direta com o objetivo do 

laboratório. 

 

 

3. Condições de Participação 

 

3.1. Poderão participar do concurso todos os acadêmicos regularmente matriculados na 

UFG que produzam a identidade visual do LACES em conformidade com este Edital. 

 

3.2. Considera-se participante do Concurso todo aquele que tiver sua proposta recebida 

em conformidade com as normas estabelecidas neste Edital. 

 

3.3. Cada candidatura poderá participar com 01 (uma) proposta. A candidatura poderá 

ser de uma pessoa ou de, no máximo, uma dupla de candidatos. 

 

3.4 O concorrente é responsável pela originalidade de seu trabalho, e garante a sua 

autoria assumindo toda a responsabilidade decorrente de reclamações de terceiros no 

que diz respeito a direitos de autor, eximindo-se a Comissão Organizadora e a 

Universidade Federal de Goiás – UFG, por quaisquer coincidências ou semelhanças que 

porventura possam existir entre trabalhos concorrentes e obras já existentes. 

 

3.5 É vedada a participação de familiares e parentes de primeiro grau dos integrantes da 

Comissão Julgadora ou Organizadora deste Concurso. 

 

 

4. Direitos de propriedade da identidade visual vencedora 

 

4.1. A proposta da identidade visual inscrita no concurso e classificada em primeiro 

lugar terá sua propriedade intelectual cedida de pleno direito, e por prazo indeterminado 

ao LACES, não cabendo a este e a Universidade Federal de Goiás – UFG quaisquer 

ônus sobre seu uso, pagamento de cachês, direitos autorais e outros 
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pagamentos/ressarcimentos que venham a ser reivindicados pelos participantes do 

concurso, inclusive sendo permitido a estes fazer adaptações, visando a sua adequação 

ao conceito e à imagem institucional do laboratório. 

4.2. Fica estabelecido, com o(s) autor(es) da proposta de identidade visual vencedora, a 

assinatura de um Termo de Cessão dos Direitos Autorais para uso pleno da identidade 

visual pelo LACES.  

 

5. Inscrição 

5.1 A inscrição será formalizada mediante a entrega de uma cópia da imagem produzida 

em CD, nos formatos JPEG e PDF, colorido e preto e branco, uma justificativa 

conceitual da proposta de identidade visual impressa em três vias, juntamente com a 

ficha de inscrição que será preenchida no local. Os trabalhos não poderão conter 

informações que identifiquem o nome do autor, que só constará na ficha de inscrição. 

 

5.2. A inscrição deverá ser feita mediante a entrega de envelope lacrado, contendo, na 

parte externa frontal, em destaque, os seguintes dizeres: 

 

Universidade Federal de Goiás 

Instituto de Ciências Biológicas 

LACES 

Comissão Organizadora do Concurso: 

“Criação da Identidade visual para o LACES/ICB/UFG”. 

 

5.3 A entrega poderá ser feita no LACES/ICB/UFG (Campus Samambaia, em frente ao 

ICB IV) no horário de 9 às 11h e de 14 às 16h, no período de 13 de maio a 05 de junho 

de 2015. Não serão aceitas inscrições após o horário e período especificados. 

 

5.4 A participação no concurso é gratuita. 
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5.5 A assinatura do participante, na ficha de inscrição do concurso, implicará na 

aceitação plena das condições estabelecidas neste Edital. 

 

6. Apresentação das Propostas 

 

6.1 A apresentação da identidade visual deve obedecer aos requisitos estabelecidos no 

item 5 deste Regulamento. 

 

6.2 Não serão aceitas propostas de identidade visual fora dos critérios estipulados neste 

edital, não cabendo qualquer recurso por parte de seu(s) autor(es). 

 

6.3 A Comissão Organizadora do concurso, bem como os seus mantenedores, o ICB e a 

UFG, não se responsabilizam por qualquer semelhança com outros logotipos existentes, 

cabendo aos participantes toda e qualquer responsabilidade pela originalidade da 

proposta de identidade visual. 

 

7. Julgamento dos Trabalhos 

 

7.1. Os trabalhos serão apreciados por uma Comissão Julgadora do Concurso. 

 

7.2. A Comissão Julgadora escolherá um vencedor mediante a avaliação das propostas, 

atribuindo notas de 0 (zero) a 10 (dez), levando em consideração os seguintes itens:  

 

I - Criatividade/ Originalidade (inovação em relação a outras identidades visuais 

existentes); 

II - Justificativa (coerência da identidade visual com a justificativa conceitual, bem 

como com os objetivos do LACES apresentados no item 1 deste edital); 

III - Aplicabilidade (imagem aplicável a diferentes suportes e fundos, seja em cores, em 

preto e branco e em variadas dimensões); 

IV - Comunicação (Transmissão da ideia de modo simples). 
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7.3. Compete à Comissão Julgadora escolher o trabalho vencedor, bem como impugnar 

propostas que não se enquadrem no Regulamento do Concurso. 

 

7.4. Se a Comissão Julgadora decidir que nenhum dos trabalhos apresenta os requisitos 

exigidos, lavrará ata sucinta, esclarecendo as razões de sua decisão. 

 

7.5. A Comissão Julgadora conhecerá os trabalhos pelo número da ficha de inscrição e 

não poderá ter acesso aos nomes dos autores. 

 

7.6. São irrecorríveis as decisões da Comissão Julgadora. 

 

8. Divulgação dos Resultados e Premiação 

 

8.1. O resultado final do Concurso será publicado, na íntegra, no site do ICB/UFG 

(www.icb.ufg.br) e disponibilizado nos murais do ICB/UFG, a partir do dia 12 de junho 

de 2015. 

 

8.2. O Prêmio ao melhor trabalho será um tablet, além de um certificado de “1º 

Colocado no Concurso da Criação de Identidade Visual para o LACES/ICB/UFG”. O 

prêmio será entregue dia 18 de junho de 2015. 

 

8.3 No caso da identidade visual vencedora pertencer a dois autores, a premiação 

permanece a mesma. 

 

9. Disposições Finais 

 

9.1. O participante vencedor do Concurso compromete-se a garantir, formalmente, a 

cessão e a transferência para o LACES/ICB/UFG, sem qualquer ônus e em caráter 

definitivo, plena e totalmente, todos os direitos autorais para qualquer tipo de utilização, 

publicação, exposição ou reprodução. 
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9.2. Os trabalhos enviados para o concurso não serão devolvidos. 

 

9.3. Poderão ser solicitadas alterações ao autor do trabalho vencedor. 

 

9.3. O LACES/ICB/UFG poderá cancelar o concurso de que trata este Regulamento, em 

razão de caso fortuito ou de força maior, ou, ainda, por insuficiência de inscrições, a seu 

critério, sem que isso importe em qualquer direito indenizatório para os candidatos 

inscritos. 

 

9.4. Os casos omissos neste Regulamento serão analisados pela Comissão Julgadora. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

CONCURSO CULTURAL 

“CRIAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL PARA O LABORATÓRIO DE 

ANÁLISES CLÍNICAS E ENSINO EM SAÚDE” 

EDITAL 01/ICB/UFG/2015-Reabertura 

 

Nº de Inscrição:____________ 

 

Nome Completo do(s) Participante(s) 

1) 

 

2) 

 

 

Nº Matrícula UFG 

1)                                                                            2) 

 

Curso/Unidade da UFG 

1)                                                                            2) 

 

Celular 

1)                                                                            2) 

 

E-Mail 

1) 

 

2) 

 

 


