
 

CONCURSO DE ESCOLHA DA LOGOMARCA PARA O  
VI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PATRIMÔNIO GEOLÓGICO 

SÃO PAULO - OUTUBRO DE 2021  

REGULAMENTO  

1. OBJETIVO  

O concurso para escolha da logomarca para o VI Simpósio Brasileiro de            
Patrimônio Geológico tem como objetivo a criação e a escolha de uma            
logomarca, que será a identidade visual do evento, a ser realizado em outubro             
do ano de 2021. Este concurso é de caráter exclusivamente cultural, sem            
qualquer modalidade de sorteio ou pagamento, nem vinculado à aquisição ou ao            
uso de qualquer bem, direito ou serviço.  

2. O SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PATRIMÔNIO GEOLÓGICO  

Em sua sexta edição, o Simpósio Brasileiro de Patrimônio Geológico pretende           
novamente reunir a comunidade geoconservacionista do Brasil. Realizado a         
cada dois anos, o evento conta com apresentações de trabalhos, palestras,           
mesas redondas, além da realização de reuniões temáticas, minicursos e          
oficinas, e trabalhos de campo. Historicamente, o SBPG está ligado a temas            
como identificação e proteção do patrimônio geológico, popularização das         
geociências e desenvolvimento sustentável, configurando-se como um evento        
estratégico para o país.  

Veja abaixo exemplos de logos de edições anteriores do SBPG. Para mais            
informações, acesse o site do evento clicando aqui.  

 

http://vi-sbpg.epizy.com/


 

3. PARTICIPANTES  

3.1 São considerados concorrentes deste Concurso todos aqueles que se          
inscreverem e entregarem propostas dentro das normas deste edital no prazo           
definido. 
 
 
4. INSCRIÇÃO, TEMA E ENVIO DE PROPOSTAS  

4.1. O período para inscrição no concurso será até 30 de abril de 2020. 

4.2. Cada inscrito poderá enviar até duas propostas de logomarca.  

4.3. As propostas devem se adequar ao seguinte tema: 

“Geodiversidade como parte intrínseca da natureza: gestão e        
conservação como legado para futuras gerações” 

4.4. É sugerida, mas não obrigatória, a representação de um ou mais dos             
seguintes elementos na proposta: 

● Mesossaurídeos 
● Tectônica de Placas 
● Relevo do estado de São Paulo 

4.5. As propostas devem ser enviadas exclusivamente via e-mail para          
visbpg@gmail.com com o assunto: [CONCURSO LOGO VI SBPG].  

4.6. No corpo do e-mail o proponente deverá informar: 
4.5.1. Nome completo 
4.5.2. Número de documento de identificação (CPF e RG) 
4.5.3. Instituição de origem (Nome, cidade e estado) 
4.5.4. Telefone para contato 

 
4.7. O logotipo deverá ser enviado como anexo nos seguintes formatos:           
.jpg, .png ou .pdf, com resolução de 300 dpi e tamanho máximo 5 MB.  
 
 
4.8. O logotipo da proposta vencedora deverá ser enviado em formato           



 

vetorial: .svg, .eps ou .ai, a pedido da comissão no prazo de 10 dias corridos a                
partir no pedido. O usufruto do prêmio está ligado ao envio do arquivo final no               
formato exigido. 

5. COMISSÃO JULGADORA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO CONCURSO  

5.1. A Comissão Organizadora do VI SBPG, observado o Regulamento,          
realizará a seleção das logomarcas finalistas dentre as inscritas.  

5.2. As propostas finalistas serão selecionadas para a votação final, que           
ocorrerá via online, por meio do aplicativo Google Forms, com todos os filiados             
à Associação Brasileira de Defesa do Patrimônio Geológico e Mineiro. 

5.3 A proposta mais votada será selecionada como vencedora. Em caso de            
empate, o desempate será votado pela Comissão Organizadora.  

5.4. Serão considerados os seguintes critérios de julgamento dos trabalhos:  
5.4.1. Criatividade (inovação conceitual e técnica); 
5.4.2. Originalidade (desvinculação de outras marcas existentes); 
5.4.3. Comunicação objetiva (concisão e universalidade); 
5.4.4. Relação com o conceito, o tema e o objetivo geral do VI SBPG.  

 
6. PREMIAÇÃO  

6.1 A proposta vencedora do concurso será premiada com: 
6.1.1 1 (um) convite para inscrição no VI Simpósio Brasileiro de          

Patrimônio Geológico, a ser realizado entre os dias 18 e 22 de outubro de 2021; 
6.1.2 isenção de pagamento em atividades (minicurso e excursões) do         

VI Simpósio Brasileiro de Patrimônio Geológico; 
6.1.3 1 (um) livro de assunto ligado à Geoconservação. 

 

7. CRONOGRAMA  

30/04/2020 – Encerramento das inscrições e envio de propostas; 
15/05/2020 – Início da votação online; 
30/05/2020 – Término da votação online; 
01/06/2020 – Anúncio da logomarca vencedora.  
 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS  



 

8.1 A inscrição neste concurso implica a total aceitação deste regulamento. Os            
participantes neste concurso declaram, desde já, serem os autores das          
propostas de logomarcas enviadas para a comissão organizadora, não tendo          
cometido plágio ou violação a qualquer direito de terceiro.  

8.2 Os participantes também cedem e transferem para a comissão          
organizadora, sem quaisquer ônus e em caráter definitivo, pleno e irrevogável           
todos os direitos autorais sobre todas as propostas de logomarcas enviadas,           
para qualquer tipo de utilização, publicação, reprodução por qualquer meio ou           
técnica e na divulgação do resultado.  

8.3 A comissão organizadora reserva-se o direito de efetuar alterações que           
considerar necessárias na aplicação da logomarca escolhido.  

8.4 Quaisquer dúvidas ou divergências não previstas no presente regulamento          
serão julgadas e decididas de forma soberana e irrevogável pela comissão           
organizadora do VI Simpósio Brasileiro de Patrimônio Geológico.  

 


