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CONCURSO PARA LOGOMARCA 
Celebração dos 130 anos de fundação 

EDITAL Nº 01/2022/DIREITO-DIR-UFMG 

 
OBJETIVO 

 

1. Fica instituído o Concurso para escolha da logomarca representativa do aniversário de 130 

anos da Faculdade de Direito da UFMG. 

 

CONDIÇÕES 

 

2. Poderão participar alunos(as) e ex-alunos(as) dos cursos de graduação (Direito e Ciências 

de Estado) e de pós-graduação, servidores(as) e ex-servidores(as) docentes e técnico-

administrativos em educação. 

3.  A proposta pode ser apresentada individualmente ou por grupo composto pelos(as) 

participantes(as) indicados no item 2.  

4.  A logomarca deverá necessariamente conter referência aos 130 anos da Faculdade de 

Direito da UFMG.  

 

INSCRIÇÃO 

 

5. Os trabalhos deverão ser enviados por e-mail para o endereço eletrônico 

<diretoria@direito.ufmg.br>, até as 23h59 do dia 24 de março de 2022, com o Assunto: 

“Concurso para logomarca dos 130 anos da Faculdade de Direito da UFMG”, bem como 

02 (dois) anexos: 

5.1. arquivos, sem qualquer identificação, obrigatoriamente em formato vetorial, nas 

extensões “.cdr”, “.eps” ou “.svg”, e “.png”, em preto e branco e em cores, nos 

tamanhos pequeno, médio e grande, para uso em impressão de alta resolução; 

5.2. o arquivo em formato “.doc” ou “.docx” contendo o(s) nome(s) do(s) 

participantes(s), a natureza da vinculação dele(a) ou deles(as) à Faculdade e uma 

versão da imagem proposta. 

 

JULGAMENTO 

 

6. O julgamento do Concurso se dará por Comissão Julgadora composta por 05 (cinco) 

membros designados pela Diretoria da Faculdade. 
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7. A Comissão Julgadora terá acesso apenas aos arquivos previstos no item 5.1. 

8. O resultado do Concurso será divulgado no sítio eletrônico da Faculdade de Direito e em 

suas redes sociais. 

9. A logomarca classificada em primeiro lugar será usada como timbre da Faculdade de 

Direito em documentos, impressos, envelopes, jornais, redes sociais, páginas web, 

banners, ícone entre outros, mediante cessão sem qualquer ônus. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10. As situações não previstas neste Edital serão resolvidas pela Diretoria da Faculdade de 

Direito da UFMG.  

 

Belo Horizonte, 03 de março de 2022. 

 

 

 

Professor Hermes Vilchez Guerrero 

Diretor 

 

 

 

Professora Mônica Sette Lopes 

Vice-Diretora 

 


