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EDITAL Nº 47/2020

CONCURSO PARA O DESENVOLVIMENTO DA LOGOMARCA PARA O GRUPO
“CAFÉ MULHERES DE OURO ” DE OURO FINO, MG.

      O Diretor-Geral do Campus Inconfidentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Sul de Minas Gerais - IFSULDEMINAS usando de suas atribuições legais e

normativas, torna de conhecimento público a abertura de inscrições, no período de 14 de
setembro a 26 de outubro de 2020, de propostas de submissão para a confecção da

logomarca PARA O GRUPO ‘CAFÉ MULHERES DE OURO ”.

1 - CALENDÁRIO GERAL

Período/Data Evento Horários

14/09/20 a
26/10/20

Período para submissão das

propostas
-------------

03/11/10

Definição por sorteio do horário e

ordem de apresentação das equipes.

Resultado será disponibilizado no

site do Instituto.

04/11/20
Data para apresentação das

propostas
13:00

11/11/10
Divulgação do Resultado no site do

Instituto.
13:00

     Todas as apresentações acontecerão online, via plataforma google meet. Na

apresentação, somente o líder deverá estar apresentando a logomarca. O link será enviado

a cada candidato 5 minutos antes das referidas apresentações.

2 - REGRAS DO CONCURSO

     A logomarca será desenvolvida de acordo com as necessidades do grupo “Cafe Mulheres

de Ouro”, apontadas no 9° tópico.

 Poderão participar do concurso, estudantes regularmente matriculados no IFSULDEMINAS-

Campus Inconfidentes, podendo apresentar as propostas individualmente ou em grupo de



no máximo três alunos, tendo direito de submeter no máximo de (1) uma proposta. Cada

grupo deverá eleger um líder para fazer a apresentação da logomarca.

3 - SUBMISSÕES DAS PROPOSTAS

3.1- As propostas (logomarca e anexos) deverão ser encaminhadas para os quatro e-mails

abaixo:

Geisla da Veiga Porfírio: geislaveigap@gmail.com;

Verônica G. de M. Dantas: veronicadantas.08@gmail.com

Bruno M. R. de Melo: bruno.melo@ifsuldeminas.edu.br;

Elizabete Brandão Junqueira: elizabete.brandao@emater.mg.gov.br,

     Os anexos I II e III deverão estar no formato de PDF. Os anexos e a logomarca deverão

ser enviado em formato compactado, extensões “.zip” ou “.rar”

  As propostas enviadas com documentação faltante, rasuradas, serão
automaticamente desclassificadas. No e-mail a ser enviado, na aba assunto, fazer a

seguinte identificação: “Concurso logomarca CAFÉ MULHERES DE OURO”

4 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUBMISSÃO DA PROPOSTA

- Identificação dos alunos com número do CPF, RG e número de matrícula, devidamente

identificados, conforme anexo III.

- Anexo I e II preenchidos

- Proposta para a logomarca do grupo “Café Mulheres de Ouro”

5 - PRÉ-REQUISITOS

• Ser aluno regularmente matriculado em qualquer um dos cursos oferecidos pelo

Campus Inconfidentes, tanto em cursos técnicos quanto em cursos de graduação e pós-

graduação.

6 - APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

    A equipe ou o discente que submeter a logomarca para os e-mails mencionados deverão

apresentar a proposta para a comissão julgadora, tendo para isto o tempo mínimo de 4 e

máximo de 7 minutos. Esta apresentação deve explicar os detalhes presentes na logomarca

em construção e deixar a mensagem que a logomarca pretende passar.

7 - ESCOLHA DAS LOGOMARCAS VENCEDORAS

A escolha das logomarcas vencedoras desse concurso será feita por uma comissão

composta pelo Bruno M.R. de Melo, coordenador do projeto de extensão com o Grupo

”CAFÉ MULHERES DE OURO ” , do Campus Inconfidentes e as representantes do Grupo

“Café Mulheres de Ouro”, a Extensionista de Bem Estar Social da Emater, Elizabete

Brandão Junqueira, o Engenheiro Agrônomo da Emater Mário Jorge Botelho Weikert, a

Engenheira Agrônoma Laís de Oliveira Silva e uma representante das mulheres do grupo.

8 – PREMIAÇÃO

    A premiação será concedida pelos valores abaixo e seus respectivos patrocinadores,

ficando a equipe da Emater de Ouro Fino-MG, responsável pelos pagamentos.

1° Colocado= R$ 300,00 (Plantar Soluções Agrícolas)

2° Colocado= R$ 200,00 (Banco do Brasil de Ouro Fino-MG)

3° Colocado= R$ 100,00 (Construtora Junqueira)

Será emitido um certificado atestando a colocação no referido concurso para os três

primeiros lugares. O depósito será feito mediante conta bancária. Os certificados serão

enviados pelo e-mail.



9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

      A logomarca a ser desenvolvida deve representar a mulher da cafeicultura na cidade de

Ouro fino, Sul de Minas Gerais, trazendo a identidade desta cafeicultora com a prática

laboral no café.

    Deve-se destacar na logomarca, que cafés bem manejados, resultam em bebidas de

qualidade, o que proporciona a satisfação da agricultora a qual desempenhou esforços para

tal resultado. Assim, destacamos o papel destes grupos femininos, como é o caso das

mulheres do grupo “Café Mulheres de Ouro”, enfatizando e valorizando o trabalho

realizado. Para isto as propostas devem atender o mínimo de um dos critérios abaixo.

- Rosto da mulher cafeicultora de perfil, com uma peneira de café em seus braços;

- Mulher cafeicultora com a mão esquerda, despejando café sobre a mão direita logo

abaixo. Os cafés que estão “caindo” deve apresentar a coloração típica do café, sendo que

os café que já estão na mão da cafeicultora devem resplandecer Ouro.

- Uma cafeicultora realizando a colheita do café e quando este café é depositado na saca de

café, deve resplandecer Ouro.

10 - DÚVIDAS

Todas as dúvidas deverão ser enviadas para os e-mails abaixos:

geislaveigap@gmail.com; veronicadantas.08@gmail.com

Inconfidentes- MG, 11 de setembro de 2020.

LUIZ FLÁVIO REIS FERNANDES

DIRETOR GERAL



ANEXO I

Termo de autorização de uso de imagem

Eu,___________________________________________________, portador da Cédula de Identidade nº

_________________, inscrito no CPF sob nº ________________, nascido em,___/___/___, residente

à Rua _____________________________, nº_______, na cidade de ____________________, AUTORIZO

o uso de minha imagem em fotos ou filme, sem finalidade comercial, para ser utilizada na

divulgação dos resultados do concurso do referido Edital. Caso o candidato seja menor de
idade dever vir assinada pelo responsável______________________________________.

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima

mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e em

destaque, das seguintes formas: (I) home page; (II) cartazes; (III) embalagens de café (IV)

camisetas (V) e divulgação em geral.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem

que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer

outro.

Inconfidentes, ____ de _________________________ de 2020.

_______________________________________________________

Assinatura



ANEXO II

Termo para concessão da logomarca para o grupo “ Café Mulheres de Ouro ”

Eu,___________________________________________________, portador da Cédula de Identidade nº

_________________, inscrito no CPF sob nº ________________, residente à Rua

_____________________________, nº _______, na cidade de ____________________, AUTORIZO a

concessão da logomarca desenvolvido por mim ou do menor sob minha responsabilidade

para o grupo “ Café Mulheres de Ouro”, Nome do responsável pelo menor caso seja

necessário:__________________________________________

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima

mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em

destaque, das seguintes formas: (I) home page; (II) cartazes; (III) embalagens de café (IV)

camisetas (V) e divulgação em geral.

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem

que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer

outro.

Inconfidentes, ____ de _________________________ de 2020.

_______________________________________________________

Assinatura
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