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REGULAMENTO CONCURSO DA LOGOMARCA DO DEPARTAMENTO DE LINGUAGEM 

Capítulo I - Objetivo 

O Departamento de Linguagem está lançando um concurso para a “LOGOMARCA DA LINGUAGEM”, 

com finalidades e condições contidas neste regulamento. 

O objetivo do concurso é escolher a LOGOMARCA que melhor represente a área da Linguagem para 

utilizá-lo em eventos científicos, campanhas, publicações da área de Linguagem ou outros. 

Capítulo II – publicidade do concurso 

A chamada para o lançamento do concurso, bem como as normas estarão dispostos no site da 

Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (www.sbfa.org.br). 

Capítulo III – Participantes 

Poderão concorrer do concurso alunos de curso de Fonoaudiologia (graduandos, mestrandos, 

doutorandos ou pós-doutorandos) ou profissionais que atendam os seguintes critérios: ter mais de 

18 anos e ser membro da SBFa. 

A proposta da LOGOMARCA pode ter no máximo dois autores por trabalho e um deles deve cumprir 

o parágrafo acima. 

Todo(s) o(s) autores deve(m) estar ciente(s) das normas do concurso e assinar (em) cedendo os 

direitos autorais para a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. 

Capítulo IV– Das inscrições 

A pré-inscrição poderá ser feita pelo site da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia em cadastro 

próprio, que deverá ser devidamente preenchida e acompanhada de exemplar da LOGOMARCA, em 

duas vias, da justificativa conceitual (quanto houver) e de um CD contendo os arquivos digitais 

referentes à LOGOMARCA. Os documentos devem ser enviados também pelo correio para: 

Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, identificando no envelope “CONCURSO LOGOMARCA 

LINGUAGEM“; no endereço: Alameda Jaú, 684 -7º andar; Bairro Jardim Paulista – São Paulo – SP; 

CEP: 01420-002.  

O prazo da inscrição é até 01/09/2014. 

A apresentação da LOGOMARCA deve cumprir os seguintes requisitos: 

I.  Ser original e inédito; 

II. Apresentado em papel tamanho A4, branco, impresso em apenas uma face, gravura livre, nas suas 

cores originais, totalizando dois exemplares; 

III. O CD deve conter os arquivos digitais referentes à logomarca nos formatos gif ou jpg; 

http://www.sbfa.org.br/
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IV. Redigido em língua portuguesa, de acordo com a norma culta, no caso de trabalhos com textos 

(justificativa conceitual). 

Será aceito um único trabalho por participante. 

A assinatura do participante na ficha de inscrição do concurso implicará na aceitação plena das 

condições estabelecidas neste regulamento. 

Serão considerados inscritos os participantes que fizerem a entrega do envelope contendo, além das 

duas vias da logomarca, a justificativa conceitual, o CD e a ficha de inscrição devidamente preenchida 

e assinada até a data final estabelecida para a inscrição, que estará no site da SBFa. 

Capítulo V – Da comissão e do julgamento dos trabalhos 

O julgamento será realizado em duas etapas: 

 Na primeira, haverá uma comissão composta pelos coordenadores (e vice-coordenadores) do 

Departamento de Linguagem e dos Comitês (Linguagem Oral e Escrita da Infância e Adolescência; 

Linguagem Oral e Escrita do Adulto e Idoso; Comunicação Suplementar e Alternativa e Fluência) que 

votarão em até três propostas, de acordo com os critérios definidos por este regulamento  e/ou 

critérios  subjetivos dos avaliadores considerando a LOGOMARCA que melhor represente o 

Departamento da Linguagem. 

Os critérios de Julgamento: 

I. Criatividade 

II. Originalidade (desvinculação com outras logomarcas existentes) 

III. Transmissão da ideia do produto 

IV. Aplicabilidade (seja em cores ou em preto e branco, em variadas dimensões e sobre diferentes 

fundos); 

V. A relação com a missão, visão, princípios do Departamento de Linguagem e da SBFa. 

VI. A apreciação dos trabalhos pela comissão organizadora será pautada pela elegibilidade, ou seja, 

os trabalhos que não tiveram consonância com o presente regulamento serão automaticamente 

desqualificados, não cabendo qualquer recurso do(s) participante(s). 

VII. Os trabalhos receberão, na pré-seleção notas de 01 a 10. 

VIII. Passarão para a segunda fase os três melhores pontuados. 

Se a comissão julgadora decidir que nenhum trabalho apresenta os requisitos exigidos lavrará ata 

sucinta, esclarecendo as razões da decisão, da qual não cabe recurso. 
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A verificação, em qualquer etapa do concurso, de irregularidade, inexatidão dos dados ou falsidade 

de declarações implicará na eliminação do candidato e na anulação de todos os atos que dela 

decorrentes, sem prejuízo das sanções civis e penas cabíveis. 

A decisão desta comissão julgadora será soberana e de caráter irrevogável, não cabendo qualquer 

recurso por parte dos participantes. 

Após a escolha das melhores propostas pela comissão acima descrita, na pré-seleção, a LOGOMARCA 

será escolhida durante o 22º Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia, que ocorrerá em Joinville, no 

período de 08 a 11 de outubro de 2014, pelos congressistas envolvidos nos Comitês do 

Departamento de Linguagem. A LOGOMARCA VENCEDORA será a mais votada. 

Capítulo VI - O vencedor do concurso 

Será considerado vencedor somente o(s) responsável(is) pelo trabalho classificado em primeiro lugar. 

Será concedido ao(s) participante(s) do trabalho vencedor um certificado de 1º Colocado no 

concurso da LOGOMARCA do Departamento da Linguagem.  

O Certificado será entregue em reunião da SBFa durante o 22º Congresso Brasileiro de 

Fonoaudiologia. 

Capítulo VII - Nota 

Os trabalhos inscritos no concurso deverão ceder à propriedade intelectual a Sociedade Brasileira de 

Fonoaudiologia, por prazo indeterminado. Não cabe a SBFa quaisquer ônus sobre seu uso, 

pagamento de caches, direitos autorais e outros pagamentos/ressarcimentos que venham a ser 

reivindicados pelos participantes do concurso. É inclusive permitido ao Departamento de Linguagem 

da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia fazer adaptações visando a sua adequação ao conceito e a 

imagem institucional e corporativa da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. 

Os trabalhos enviados para o concurso não serão devolvidos e passarão a ser propriedade da 

Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia 

A Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia poderá cancelar o concurso de que se trata este 

regulamento, em qualquer razão de caso fortuito ou força maior e também por insuficiência de 

inscrições, a seu critério, sem que isto importe em qualquer prejuízo indenizatório. 

Os casos omissos neste regulamento serão decididos pela Coordenadora, Vice coordenadora do 

Departamento de Linguagem e Diretoria da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

CONCURSO: “LOGOMARCA DA ÁREA DA LINGUAGEM” 

NOME: 

 

RG  CPF 

 

ENDEREÇO 

 

CIDADE ESTADO 

 

TELEFONE 

 

CEL 

E-MAIL 

 

PROFISSÃO 

 

DATA DE NASCIMENTO:  

 

 

Declaro serem verdadeiros todos os dados constantes neste formulário e estar ciente 

e concordar com todas as condições que regem o regulamento do Concurso “Logomarca da 

Linguagem da Sociedade Brasileira de fonoaudiologia“. 

 

São Paulo, ____ de _______ de 2014. 

 

-------------------------------------------------------------------- 
Assinatura 

 


