
 

 

EDITAL DO CONCURSO PARA ESCOLHA DA 
IDENTIDADE VISUAL DO 21º SIICUSP – SIMPÓSIO 
INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA 
USP. 

 

 A Pró-Reitoria de Pesquisa da USP torna público, para conhecimento 

dos interessados, que realizará Concurso tendo por objetivo a escolha da 

identidade visual que resultará no material de divulgação (cartaz, banner, 

folder, ofícios, crachá, material digital, etc.) do 21º SIICUSP – Simpósio 

Internacional de Iniciação Científica da USP. 

 

1. Do objeto 
 

O objeto do concurso é a escolha da identidade visual, que possa apontar 

as características acadêmicas do 21º SIICUSP. 

2. Dos objetivos 
 

2.1  Idealizar, por meio de criação artística a identidade visual que será 

utilizada na divulgação interna e externa do 21º SIICUSP. 

3. Do prêmio 
 

3.1 A FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, dará um 

prêmio em dinheiro no valor de R$ 1.300,00 (Hum Mil e Trezentos 

Reais) para o primeiro colocado. 

 
4. Das inscrições 

 
4.1 A documentação relacionada no item 6 deste edital, deverá 

ser entregue na Pró-Reitoria de Pesquisa da USP, Rua da Praça 

do Relógio, 109, Sala 11, Cidade Universitária, São Paulo, ou 

através dos correios, via SEDEX; 



4.2 As inscrições ocorrerão no dia seguinte à divulgação desde Edital 

até o dia 29/05/2013. 

 
5. Dos concorrentes 

 
5.1 Poderão concorrer ao presente concurso, alunos, de graduação 

matriculados em quaisquer cursos da Universidade de São Paulo; 

5.2 A inscrição será individual; 

5.3 Cada Interessado só poderá concorrer com um projeto de 

identidade visual. 

 
6. Especificações técnicas para o Projeto de Identidade Visual 

 
6.1 O projeto deverá ser apresentado em folha de papel formato A4 

(210mm x 297mm), utilizada em seu sentido vertical; 

6.2 Arquivo vetorial da marca em CDR (Corel Draw) ou SVG (Scalable 

Vectorial Graphics)e (.jpg, .jpeg, .pdf); 

6.3 Em folha anexa, o concorrente deverá inserir um resumo explicativo 

do mesmo, em especial, mostrando objetivamente o seu significado; 

6.4 Ficha de inscrição; 

6.5 O projeto deverá fazer alusão explícita ao Simpósio e utilizar o logo já 

existente (http://www.usp.br/siicusp/img/logosiicusp1.psd; 

http://www.usp.br/siicusp/img/logosiicusp1.jpg), de uma forma facilmente 

compreensível; 

6.6 No projeto deverão constar as dimensões do trabalho. 

 
7. Da Comissão Julgadora 

 
7.1 Os projetos apresentados serão julgados por uma Comissão, 

designada pela Coordenação do Programa de Iniciação Científica 

da USP. 

 
  



8. Dos critérios de apreciação da Comissão Julgadora 
 

8.1 A Comissão Julgadora dos projetos efetuará a apreciação dos 

mesmos, selecionando o melhor, tendo em vista os seguintes 

critérios: 

8.1.1 alusão expressa e clara às características acadêmicas do Simpósio; 

8.1.2 composição e plasticidade da proposta; 

8.1.3 desenho de fácil construção; 

8.1.4 qualidades estéticas da proposta. 

 

9. Do Julgamento 
 

9.1 A Comissão Julgadora apreciará unitariamente, todos os projetos 

inscritos; 

9.2 Tendo em vista os critérios de apreciação, a comissão escolherá 

apenas 1 projeto e terminado o julgamento, fará a divulgação da 

identidade do autor do trabalho vencedor; 

9.3 Após a identificação, a Comissão lavrará Ata da reunião de 

julgamento; 

9.4 Os casos omissos não constantes deste Edital, serão resolvidos pela 

Comissão Julgadora. 

 
10. Da divulgação e Premiação 

 
10.1 Em cerimônia oficial, a ser posteriormente marcada, será divulgado 

o resultado final e a entrega do prêmio ao autor do projeto 

vencedor; 

10.2 Os demais projetos serão divulgados através de lista classificatória no 

site da Pró-Reitoria de Pesquisa e os cinco primeiros classificados 

receberão declaração de participação. 

 
11. Dos direitos autorais 

 
11.1 Com a inscrição no concurso, o concorrente assume que os Direitos 

Autorais sobre a confecção e exploração do projeto premiado 

serão de inteira propriedade da Universidade de São Paulo, aqui 

representada pela Pró-Reitoria de Pesquisa, ficando, desde o 



momento em que for protocolizada a proposta, implícita a 

aceitação dessa cessão de Direito Autorais por parte do autor do 

projeto vencedor; 

 

11.2 Fica assegurado a(o) autor(a) da proposta, o direito de mencionar, 

sempre que necessário, a autoria da marca, para fins de divulgação 

ou comprovação de capacidade técnica; 

 

11.3 Fica assegurada a Pró-Reitoria de Pesquisa o direito de fazer 

alterações na marca vencedora no caso da necessidade de sua 

aplicação e/ou interpretação. 

 
12. Do cronograma 

 
12.1 As inscrições ocorrerão no dia seguinte à divulgação deste Edital 

pelo site da Pró-Reitoria de Pesquisa e por e-mail enviado pelas 

Comissões de Pesquisa das respectivas Unidades até o dia 

29/05/2013. 

 

São Paulo, 13 de maio de 2013. 

  



21º SIICUSP – SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Formulário de Inscrição – Projeto Gráfico 

 

Nome  Nº USP  

Unidade  

Endereço  

CEP  Cidade  Estado  

Telefone  

e-mail  

 

 

 

Assinatura  Data   

 

 


