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EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 15 ANOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO PARA LOGO E SLOGAN DO EVENTO 

 

A Comissão Organizadora do Evento em Comemoração aos 15 anos do Curso 

de Nutrição da UFMG, a ser realizado no dia 14 de agosto de 2019, das 14h às 17h, 

no Salão Nobre da Faculdade de Medicina, considerando as atividades 

comemorativas dos 85 anos da Escola de Enfermagem da UFMG, apresenta o 

Concurso para seleção da logomarca e do slogan do Evento. O presente 

Regulamento contempla os itens que irão direcionar a realização do Concurso. 

 

Requisitos para participação: 

 Ser aluno regularmente matriculado no Curso de Nutrição da UFMG; 

 Submeter uma logo e um slogan de autoria própria acompanhados de 

uma breve explicação sobre a arte criada em arquivo formato Word via 

e-mail com no mínimo 50 palavras. 

 

Inscrições: 

As inscrições serão realizadas por meio do envio via e-mail contendo uma arte e 

um slogan para simbolizar o Evento de 15 anos do Curso de Nutrição da UFMG. No 

período de 27/03/2019 a 30/04/2019 os alunos deverão enviar as suas propostas para o 

e-mail colnutriufmg@gmail.com. Inscrições recebidas fora desse período e, ou com 

número de palavras superior ao estipulado serão desconsideradas. Ressalta-se que as 

artes enviadas devem ser de autoria própria do aluno participante. Logos e slogans que 

já tiverem sido utilizados em outros eventos e, ou disponíveis na internet serão 

desconsiderados.  

 

Pré-seleção: 

A Comissão Organizadora do Evento, composta por quatro professores do 

Departamento de Nutrição e um discente da pós-graduação em Nutrição e Saúde da 
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UFMG, realizará uma pré-seleção às cegas (isto é, sem a identificação dos criadores das 

artes) de 3 (três) logos e seus respectivos slogans para uma votação final entre a 

comunidade acadêmica da Escola de Enfermagem da UFMG. Nesta pré-seleção, cada 

avaliador irá pontuar cada logo e slogan inscrito no concurso em até 5 pontos, e as três 

artes com maior número de pontos obtidos serão selecionadas para a próxima etapa e 

serão divulgadas no site e nas redes sociais da Escola de Enfermagem no dia 

09/05/2019 (quinta-feira). 

 

Seleção final: 

As três artes escolhidas na pré-seleção serão votadas por toda a comunidade 

acadêmica da Escola de Enfermagem (graduandos, pós-graduandos, docentes e 

servidores). Para isso, no dia 10/05/2019 de 09h00min às 17h00min uma urna estará 

disposta no saguão de entrada da Escola de Enfermagem junto às representações 

impressas das três artes concorrentes. 

 

Resultado final: 

A divulgação do Resultado final será realizada no dia 15/05/2019 no site e nas 

redes sociais da Escola de Enfermagem. A logo e o slogan que obtiverem o maior 

número de votos serão selecionados em primeiro lugar, seguidos pelos segundos e 

terceiros lugares.  

 

Premiação: 

As três artes selecionadas pela Comissão Organizadora serão premiadas com 

livros didáticos de Alimentação e Nutrição. A logo e o slogan selecionados em primeiro 

lugar irão figurar em todos os materiais de divulgação do Evento. 

Em caso de dúvidas ou outras informações, entrar em contato por meio do e-

mail: colnutriufmg@gmail.com 

 

Comissão Organizadora 

(Profa. Rita Ribeiro, Profa. Márcia Monteiro, Profa. Paula Horta, Profa. Maitê Costa e. Hugo Vilhena) 


