
 
 

 

 
O Curso de Sistemas de Informação e o Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas vão realizar o evento PROGRAMAÇÃO RADICAL com diversas 

ações e desafios. 

 

Um dos desafios é a criação de um MASCOTE E UM SLOGAN para o evento. 

 

 

DESAFIO 01: Mascote & Slogan 

 

Regulamento – Criação da Logo para o evento PROGRAMAÇÃO RADICAL 

 

O que fazer?  

Este desafio antecede o evento da programação radical, onde o objetivo é criar um Mascote e 

um Slogan para o Evento da Programação Radical 2015. 

 

Quem poderá fazer?  

Alunos do Curso de Sistemas de Informação e do Curso Superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas. 

 

Como poderá fazer?  

Poderá ser realizado individualmente ou em um grupo de até 03 alunos. 

 

Qual o período?  

O desafio tem início no dia 21/09/2015 e término no dia 16/10/2015 às 19h. 

 

Qual a premiação? 

O grupo ou o aluno vencedor irá receber 03 livros sobre o assunto de tecnologia. 

Divulgação do Resultado: 

A divulgação do resultado será feita no dia 20/10/2015, no site do UNIVAG. O grupo ou aluno 

vencedor deverá fazer a retirada do prêmio na Coordenação do Curso de Sistemas de 

Informação. 

Da Logomarca do Mascote 

Concurso de Desenho a mão livre ou programas de edição e design digital 

 Cada aluno ou equipe poderá participar com apenas um trabalho; 

 O desenho deverá retratar a ideia central e ter pertinência com o tema; 

 Deverá ser feito e apresentado em uma única folha de papel sulfite, tamanho 

A-4; 

 Identificar o desenho no verso com o nome completo do (s) autor (es), qual o 

curso que ele cursa; 



 
 Na folha de frente do desenho não deverá constar qualquer identificação; 

 Para participar da competição, os desenhos deverão ser elaborados com 

técnicas livres de criação e arte, em formato A4 e não podendo ser digital, cópia ou 

colagem. 

 Os desenhos deverão ser originais. 

 Os desenhos deverão ter CARÁTER INSTITUCIONAL com finalidade 

publicitária, ou de promoção a pessoas físicas, jurídicas, organizações ou clubes. 

 Caberá à comissão organizadora e o júri oficial definir trabalhos não 

apropriados para a apresentação. 

 Caberá aos participantes todos os custos envolvidos na confecção do desenho. 

 

 A logo com a mascote tem tema livre e deverá respeitar os padrões éticos do 

UNIVAG e as leis vigentes no país. 

 Os autores deverão ceder os direitos e propriedade intelectual do desenho para 

o UNIVAG, sem qualquer custo ou restrição. 

 

AVALIAÇÃO DO DESENHO 

O Concurso tem caráter competitivo; 

Será nomeada uma comissão para o julgamento dos trabalhos, composta pelas Direções e 

Coordenações dos Cursos, Professores e Representantes dos Cursos. 

A comissão julgadora fará a avaliação e seleção do vencedor. 

Serão considerados para os desenhos os aspectos de criatividade, originalidade e coerência 

temática, organização e aspecto geral do desenho. 
 


