
 

 

Edital para o concurso da marca de 15 anos dos cursos de Design, UFPel 

 

Regulamento 

 O Centro Acadêmico do Design convida à todos os alunos, matriculados em um dos cursos de 

Design (Gráfico ou Digital) da Universidade Federal de Pelotas, ex-alunos e professores (como 

orientadores) para inscreverem e enviarem uma ou mais propostas de marca para os 15 anos dos 

cusos de Design da UFPel. Lembre-se que os nossos cursos estão fazendo 15 anos, é uma data 

especial para todos os discentes e docentes que por aqui passaram, aqui estão e por aqui 

passarão.  

 Será divulgado e disponibilizado no dia 03 de Novembro de 2014 , no site 

http://cadesignufpel.wordpress.com/ e na fanpage do Centro Acadêmico 

https://www.facebook.com/CADesignUFPel a ficha de inscrição. As incrições serão realizadas a 

partir do dia 03 de Novembro de 2014 até a data 17 de Novembro de 2014 . As marcas enviadas 

serão encaminhadas (sem identificação de autoria) para uma banca formada por professores dos 

cursos, que acontecerá entre os dias 19 e 24 de Novembro de 2014. Após a votação dos docentes, 

será aberta aos alunos dos cursos a votação entre os dias 26 de Novembro de 2014 e 03 de 

Dezembro de 2014, para escolher, dentre as opções escolhidas pelos professores, a marca 

campeã. O resultado da marca que representará o curso este e pelo próximo ano, será divulgado 

no dia 05 de Dezembro de 2014. 

 A ficha de inscrição deverá ser enviada para o e-mail cadesignufpel@gmail.com junto com o 

arquivo individual da marca sugerida em formato pdf. No mesmo e-mail deve ser entregue um 

mini manual também salvo em pdf. Os arquivos da marca deverão ser enviados zipados. Ao se 

inscrever e enviar a marca e manual, o participante estará de acordo com as seguintes regras:         

1. Estar matriculado em um dos cursos de Design da UFPel (Design Gráico ou Design Digital) ou 

ter se formado em um dos cursos de Design da UFPel. 

2. Seguir o briefing disponibilizado junto ao edital; 

3. Permitir o uso da marca em materiais diversos; 

4. Permitir a alteração do tamanho* da marca (se necessário) pelo CADe**. 

 

Das inscrições: 

 Podem se inscrever alunos, independente do semestre em que se encontram; 

 Podem ser inscritos propostas de marcas desevolvidas individualmente, em duplas ou 

grupos (sem número limitado de integrantes) com ou sem orientação de professor; 

 Alunos formados (recentemente ou não) em um dos cursos de Design oferecidos pela 

UFPel. 
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Em relação ao mini manual: 

  O mini manual deve ser criado para proteção da marca criada e para defesa da criação da marca. 

Além de evitar o plágio. Exige-se que a marca tenha no máximo 3 cores. O briefing segue abaixo, 

neste mesmo aquivo. 

 

O pdf individual com a marca: 

 Deve ser enviado um arquivo individual com a marca salva em pdf em zip. 

 

 

Briefing:  

Mini manual de identidade da marca de 

15 anos dos cursos de Design da UFPel 
Descrição:  

 Os cursos de Design da UFPel completam 15 anos em 2014. É uma data muito especial para todos 

os discente e docentes que aqui estão, por aqui passaram e por aqui passarão. E os dois cursos, 

Design Gráfico e Design Digital,  oferecidos pela Universidade Federal de Pelotas, possuindo 

conceito de número de 4 na prova ENADe, apresentam-se como referêcia no país e potências em 

plena expansão. Portanto, é mais que merecido a criação de uma marca especial que represente 

o curso e as pessoas que fazem parte da sua história.  

Problema: 

Design de identidade: marca e pontos de contato para os cursos de Design da Universidade 

Federal de Pelotas. 

Objetivo principal: 

Criação da marca para representar o curso este ano e pelo ano de 2015. 

Público-alvo: 

Alunos, professores e funcionários do Centro de Artes. Especificamente dos cursos de Design. 

Especificações técnicas: 

O mini manual, assim como o arquivo individual com a marca em prancha A4, devem ser 

entregues em formato pdf e zip, via e-mail para o endereço cadesignufpel@gmail.com. 

Obrigatoriedades do projeto: 

 Referências utilizadas; 

 Conceitos; 

 Tipografia utilizada na marca; 

 Versão completa com três cores e versão monocromática; 
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 Aplicativos (moletom, camisetas, jaquetas americanas, canecas, canetas, banner, slides, 

etc). 

*Observação: o Centro Acadêmico do Design não fará alteração na marca enviada. A única 

alteração que poderá ser feita, se necessário para adaptação da marca, é no tamanho. Porém, 

sem qualquer reformulação da marca. 

**Concedo total liberdade ao Centro Acadêmico do Design de utilizar minha marca 

posteriormente, em outros eventos, para utilização em outras plataformas se necessário, para 

representação dos cursos de Design. 

Qualquer dúvida sobre o edital, sobre as inscrições ou qualquer outra questão que queira ser 

debatida sobre a marca de 15 anos dos cursos, devem ser enviadas para o e-mail 

cadesignufpel@gmail.com  
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