
 
 
Concurso de Logomarca para Comissão Permanente de Promoção à Saúde Mental 

(CPPSM) 
 

REGULAMENTO 
 

A Comissão Permanente de Promoção à Saúde Mental (CPPSM), instituída pela           
Portaria nº 66 de 06 de maio, alterada pela Portaria nº 147 de 02 de setembro de 2019, e                   
retificada pela Portaria nº 2922 de 25 de agosto de 2020, da Direção Geral do Instituto                
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, campus de Salvador, objetiva            
pensar e possibilitar atividades e eventos para promoção à saúde mental do corpo             
discente, docente e técnico administrativo do Instituto.  

A CPPSM torna público, a partir deste regulamento, o concurso interno para            
criação de logomarca da comissão, a ser utilizada em todas as formas da identidade              
visual, tais como em eventos, folderes, cartazes, papéis timbrados, convites, envelopes,           
etc.  

 
1 DO OBJETIVO  
1.1 O concurso cultural para escolha da logomarca da Comissão Permanente de            
Promoção à Saúde Mental, do campus Salvador, tem como objetivo a criação e a              
escolha de uma logomarca, que será o símbolo da CPPSM. Este concurso é de caráter               
exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de sorteio, nem vinculado à          
aquisição ou ao uso de qualquer bem, direito ou serviço 
 
2 DO OBJETO 
2.1 Entende-se por “logomarca” a união do “símbolo” ou “marca” (ícone, desenho ou             
ilustração abstrata para representar, lembrar ou identificar uma instituição ou empresa)           
com “logotipo” (identificação de uma instituição ou empresa feita por letras. É formado             
pelo nome da instituição ou empresa, escrito por extenso, por meio de siglas, de forma               
estilizada e/ou com design específico). 
 
3 DOS PARTICIPANTES  
3.1. Todos os/as discentes e servidores do Instituto Federal da Bahia, campus Salvador,             
poderão inscrever suas propostas, individualmente, ou em grupos. 
3.2. São considerados concorrentes deste Concurso todos/as aqueles/as que se          
inscreverem e entregarem as propostas no prazo de inscrição definido neste           
regulamento.  
 
4 DA INSCRIÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS 
4.1 O período para participar do concurso será de 14 de setembro a 09 de outubro de                 
2020. 



 
   4.1.1 Não serão aceitas propostas enviadas após a data limite. 
4.2 Não há limite de envio de propostas de logomarcas por proponente. 
4.3 As propostas devem ser enviadas exclusivamente via e-mail para          
cppsmifba@gmail.com com o assunto: CONCURSO LOGOMARCA CPPSM. 
4.4 O participante deverá informar (via on-line) os seguintes dados ao enviar a proposta: 

4.4.1. Nome completo 
4.4.2. Número de documento de identificação (CPF e/ou RG) 
4.4.3. Curso e Número de matrícula para discentes e/ou cargo e SIAPE para             

docentes e técnicos administrativos 
4.4.5. Telefone para contato e e-mail 

4.5 O logotipo deverá estar nos formatos cdr/png/jpg vetorizadas ou em alta resolução. 
4.6 Não serão aceitas propostas de logomarcas sem o envio das informações do item 4.4               
desse regulamento nem aquelas que utilizem imagens sem o termo de autorização, caso             
não seja autoral. 
 
5  DA PREMIAÇÃO 
5.1 O/a ganhador/a receberá Certificado de participação e um vale presente na livraria             
Cultura ou Saraiva, no valor de R$ 100,00.  
 
6 DA COMISSÃO JULGADORA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO         
CONCURSO 
6.1. A Comissão Organizadora, observado o Regulamento, selecionará as logomarcas          
finalistas dentre as enviadas por email. 
6.2. As 10 melhores propostas serão avaliadas por uma Comissão Julgadora, constituída            
por integrantes da CPPSM e designer convidado.  
6.3. A proposta ganhadora será a que obtiver mais votos na etapa final. 
6.4 Apenas uma proposta, dentre as dez finalistas selecionadas, será classificada em 1º             
lugar e utilizada como o logotipo oficial da CPPSM. 
5.7. Serão considerados os seguintes critérios de julgamento dos trabalhos: 

5.7.1. Relação com o conceito, o tema e o objetivo geral da CPPSM: 25%. 
5.7.2 Criatividade (inovação conceitual e técnica): 25%; 
5.7.3. Originalidade (desvinculação de outras marcas existentes): 25%; 
5.7.4. Comunicação objetiva (concisão e universalidade): 25%; 

 
7 CRONOGRAMA 
14/09/2020 – Abertura das inscrições e envio de propostas 
09/10/2020 – Encerramento das inscrições e de envio de propostas 
13 a 22/10/2020 – Análise da Comissão Julgadora  
23/10/2020 – Anúncio da logomarca vencedora  
 
7 DISPOSIÇÕES GERAIS 



 
7.1 A participação neste concurso implica a total aceitação deste regulamento. 
7.2 Os participantes deste concurso declaram, desde já, serem os autores das propostas             
de logomarcas enviadas para a Comissão Permanente de Promoção à Saúde Mental            
(CPPSM), não tendo cometido plágio ou violação a qualquer direito de terceiro. 
7.3 Os participantes também cedem e transferem para o IFBA, sem quaisquer ônus para              
a Instituição 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. 
7.4 A Comissão organizadora reserva-se o direito de efetuar alterações que considerar            
necessárias na aplicação da logomarca escolhida. 
7.5 O IFBA não se responsabiliza por problemas técnicos que impeçam, retardem ou             
prejudiquem o envio ou recebimento das propostas de logomarcas. 
7.6 Quaisquer dúvidas ou divergências não previstas no presente regulamento serão           
julgadas e decididas de forma soberana e irrevogável pela Comissão Permanente de            
Promoção à Saúde Mental do campus Salvador. 
 
 
 

Comissão Permanente de Promoção à Saúde Mental - CPPSM. 
 
 


