
Concurso para criação de logo para o Laboratório de Neurofarmacologia do ICB/UFMG 

Em 2020, o Laboratório de Neurofarmacologia do ICB/UFMG celebrará 15 anos. Atualmente o 

Laboratório é formado por três docentes e vinte discentes distribuídos entre Iniciação Científica, 

Mestrandos, Doutorandos e Pós-doutorandos. O laboratório trabalha com doenças 

neurodegenerativas, tanto em humanos, quanto em modelos animais. Para saber mais 

informações favor acessar o site http://depto.icb.ufmg.br/dfar/index.php/laboratorio-de-

neurofarmacologia/ 

Em comemoração a esse importante marco histórico, lançamos este concurso para a criação e 

seleção de uma nova logomarca em duas versões: uma que passará a ser usada pelo Laboratório 

de Neurofarmacologia nos próximos anos e outra específica para 2020, ano de comemoração dos 

15 anos de existência do Laboratório. 

A logo usada atualmente segue como referência, em anexo a esta proposta. As novas logomarcas 

devem se orientar pela linha de pesquisa do laboratório, de pontos de intersecção com ICB e com 

UFMG. Adicionalmente, aquela que celebrará os 15 anos de existência do laboratório deve conter 

o marco etário como base. Não há um formato predeterminado de logo para este concurso. 

Buscamos estimular a criatividade dos interessados.  

A comissão julgadora será composta pelos docentes (60% da nota) e discentes (40% da nota) que 

hoje compõem a equipe do laboratório. As logos poderão ser votadas separadamente (nova logo 

e a comemorativa). Em sendo as vencedoras de autores diferentes haverá divisão equânime do 

montante financeiro ora proposto.  

A premiação será simbólica ao(s) criador(es) vencedor(es) do concurso, sendo estipulada em 

R$700,00 (setecentos reais) e será custeada pelos docentes do laboratório. Não haverá nenhuma 

compensação financeira aos competidores a título de auxílio de custo ou similar. O prêmio será 

somente para as logos vencedoras. O(s) nome(s) do(s) criador(es) das novas logos será(ão) 

amplamente divulgado(s) em nossas redes sociais e homenageado em um evento comemorativo 

que realizaremos em data a ser divulgada oportunamente.  

Os interessados deverão enviar, por e-mail exclusivamente, até 23:59h do dia 18/12/2019, suas 

propostas, em forma de arquivo eletrônico para concursologoneurofar2019@gmail.com. Na 

etapa de seleção os arquivos devem ter uma das seguintes extensões: .png ou .jpeg. O resultado 

será divulgado até o dia 23/12/2019.  

O(s) criador(es) das logos escolhidas deverá(ão) assinar termo de cessão de uso e direitos para 

que o Laboratório de Neurofarmacologia possa usá-las por tempo indeterminado. Bem como se 

responsabilizar pelo uso de imagens, marcas e ferramentas que serviram ou foram usadas para 

construção das logos. O(s) vencedor(es) deverá(ão) enviar as marcas com as extensões .cdr OU .ai. 

E .svg, assim como as suas variações no formato .png, .jpeg E .tiff. O(s) vencedor(es) deverá(rão) 

providenciar ainda um mini Manual de Identidade Visual para a utilização das logos em mídias 

sociais, apresentações em formato Powerpoint™ ou similar, pôsteres, encartes, entre outros. 

Desta forma, devem existir as variações formais da marca; a sua aplicação em diferentes fundos; 

dimensões variadas para reprodução gráfica ou utilização em internet; entre outros usos cabíveis. 

 

Professores Antônio Carlos; Helton Reis e Luciene Vieira 
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Logo atual do Laboratório de Neurofarmacologia do ICB/UFMG 

 


