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Seleção da Logomarca do Encontro de Práticas Docentes
 
 
O Encontro de Práticas Docentes (EDP) realizado desde 2007 tem dentre seus 
objetivos socializar atividades e experiências realizadas nos cursos de licenciatura da 
UFC; promover um espaço de integração entre Universidade e Escola Básica; além 
de favorecer a reflexão sobre as questões que cercam a formação de professores. 
O evento é organizado pelo Grupo de Trabalho das Licenciaturas com o apoio da 
Pró-Reitoria de Graduação e do Programa de Consolidação das Licenciaturas 
– Prodocência da CAPES. Em 2011 o EPD realizará sua quinta edição e em 
comemoração lança o presente Edital para seleção da logomarca que passará a 
identificar o evento.
 
1. OBJETO:
O objeto deste Edital é a seleção da logomarca do Encontro de Práticas Docentes que 
passará a identificar o evento.
 
2. CRONOGRAMA
 

ATIVIDADE Datas

Lançamento do Edital 19/08/2011

Período de Inscrição 22 a 15/ 09/2011

Divulgação do Resultado 30/09/2011

 
 
3. CRITÉRIOS PARA A INSCRIÇÃO
Para concorrer o aluno deverá estar regularmente matriculado em um dos cursos de 
graduação da Universidade Federal do Ceará.
 
4. INSCRIÇÕES 
As inscrições serão feitas pelo email epd2011@prograd.ufc.br, para o qual o candidato 
deverá enviar dois arquivos: um com a ficha de inscrição em anexo, preenchida e 
assinada; outro com a proposta de logamarca.
 
5. ORIENTAÇÕES
5.1. O arquivo com a logomarca deverá ser postado no e-mail acima, em arquivo JPG 
ou PNG (com pelo menos 150 dpi).
5.2. O arquivo com a logomarca deverá ser apresentado com pelo menos 3 aplicações 
diferentes: em cores, tons de cinza e monocromática/linhas.
5.3. O candidato vencedor deverá entregar, após divulgação do resultado, a 

mailto:epd2011@prograd.ufc.br
mailto:epd2011@prograd.ufc.br
mailto:epd2011@prograd.ufc.br
mailto:epd2011@prograd.ufc.br
mailto:epd2011@prograd.ufc.br
mailto:epd2011@prograd.ufc.br
mailto:epd2011@prograd.ufc.br


logomarca proposta em arquivo vetorial nos formatos AI, CDR ou EPS, com manual 
básico de uso, contando com:
 

a. Marca em cores
b. Apresentação das cores da marca e família tipográfica
b. Marca em tons de Cinza
c. Marca monocromática ou em linhas
d. Aplicação da marca sobre cores diversas (positivo, 
negativo, gradiente e fundo fotográfico)
e. Proposta de formato vertical e horizontal
f. Redução de marca

 
OBS.: Caso o candidato vencedor não atenda ao ponto 5.3 no prazo de 10 dias, terá 
sua premiação cancelada e o concorrente em 2º lugar será chamado.
 
5.4. O candidato vencedor autorizará o uso da logomarca em todo material dos 
Encontros de Práticas Docentes da Universidade Federal do Ceará - UFC.
 
6. O vencedor será homenageado na abertura do V EPD dia 17/11/2011. 
 
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos e eventuais pendências serão analisados e julgados pela Comissão 
Avaliadora e pelo Pró-Reitor de Graduação.
 
 
 
 
Fortaleza, 19 de Agosto de 2011.
 
 
 
 
 
_____________________________
Prof. Custódio Luis Silva de Almeida
Pro-Reitor de Graduação da UFC
 
 
 
 
 


