Concurso 2010 Logomarca/Selo
Concurso Logomarca/Selo 10 anos de Movimento pela Paz e Não-Violência e 10ª
Semana Municipal da Paz de Londrina
Informações:
−

Público: Restrito aos alunos do Curso de Design Gráfico da UEL;

−

Podem ser trabalhos individuais ou em dupla;

−

Valor do prêmio: R$ 400,00 (Quatrocentos Reais);

−

Inscrições: os alunos interessados em participar deverão fazer sua inscrição prévia
na Secretaria do Departamento de Design;

−

Período de inscrição: 23 a 27 de Novembro de 2009;

−

Palestra explicativa (aos inscritos) – Dia 27/11/2009 às 13:30 na sala 674 do
Departamento de Design;

−

Site de referência: www.londrinapazeando.org.br;

−

Recebimento dos trabalhos: até 07/12/2009 na Secretaria do Depto. de Design da
UEL, até às 17:00;

−

Forma de entrega: 01 imagem .jpg colorida trazendo o desenho em área total de
990 x 590 pixels, na resolução 200 DPIs em RGB em CD. 02 impressões em A4
coloridas em papel sulfite ou couché, envelopes em envelope lacrado e sem
nenhuma identificação;

−

Data da avaliação (julgamento): 14/12/2009;

−

Data da divulgação do resultado: 15/12/2009;

−

Comissão julgadora: Composta por 05 integrantes, sendo 01 docente da área de
Design gráfico, 01 profissional da área de Design Gráfico, 01 membro do COMPAZ,
01 membro da ONG Londrina Pazeando e 01 profissional da área de Marketing;

−

Dia 16/12 – Entrega da proposta final por parte do ganhador. Premiação.

OBS.: Todos os direitos de utilização da marca serão cedidos à ONG Londrina Pazeando.
No caso de plágio constatado o ganhador deverá providenciar a devolução do valor referente
ao premio e arcar com as penalidades civis referentes.
Premissas
A logomarca criada para a 10ª. Semana da Paz de Londrina deve partir da logomarca do
COMPAZ, desenvolvida pelo aluno do curso de Design Gráfico da UEL, Rafael Garcia Martins.
Deve-se criar um esquema compositivo visual que contemple a logomarca do COMPAZ e
também elementos que remetam ao briefing abaixo.
Briefing
10° SEMANA MUNICIPAL DE PAZ DE LONDRINA - De 19 a 26/set/10
2034 - No aniversário de 100 anos, nossa cidade ganha um presente.
“Londrina é referência de Município com Cultura de Paz”
2010 – Temática: o que já fizemos nestes dez anos, e o que falta fazer? A aventura
sustentável é pazear.

Sugestão para elementos: flores, céu azul, pessoas, logomarca do COMPAZ, cores da logo
dos ODMs, ícones arquitetônicose pontos turísticos de Londrina.
Sites referenciais:
www.londrinapazeando.org.br,
http://www.youtube.com/watch?v=6bygvnF25rs
http://www.institutoecometropole.org
www.londrinapazeando.ning.com
Contato para dirimir dúvidas e maiores esclarecimentos: paz@londrinapazeando.org.br

COMISSÃO JULGADORA

Prof Hugo José do Nascimento ( Publicidade/ UEL)
Prof. Marcelo C. Andréo ( Design /UEL)
Prof (a) Lívia Laura Matte ( Design e Moda /UEL)
Prof Renato Domingues Zaccaro Macri ( Design /UEL)
Prof Leozita Baggio Vieira ( Compaz)
Eng ° Civil Luis Claudio Galhardi ( Londrina Pazeando)

