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CONCURSO PARA ESCOLHA DO LOGOTIPO COMEMORATIVO DOS 
 35 ANOS DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE GENÉTICA MÉDICA E GENÔMICA 

 

Descrição e utilização do Logotipo: 
O logotipo será utilizado em toda a divulgação do evento comemorativo de 35 anos da Sociedade 

Brasileira de Genética Médica e Genômica (SBGM), incluindo mídia, redes sociais, material 

timbrado, cartazes, entre outros.  Informações sobre a SBGM poderão ser obtidas no site: 

www.sbgm.org.br. 

 

Participantes: 
Poderão participar todos os interessados, de maneira individual ou em grupo, que não tiverem 

vínculo familiar com a Comissão Julgadora.   

 

Inscrições e Apresentação do trabalho: 
As inscrições serão gratuitas, no período de 22 de março a 04 de abril por meio de e-mail.  Fichas 

de inscrição incompletas desclassificarão os concorrentes.  

O logotipo inscrito deverá utilizar como desenho de base e cores as definições do Anexo I, que 

descreve o atual logotipo da SBGM. É permitida a introdução de uma cor de destaque além das 

definidas. 

As fichas de inscrições (Anexo II) deverão ser enviadas para o e-mail presidente@sbgm.org.br , 

com o título: Inscrição_PSEUDÔNIMO (em letras maiúsculas). Os trabalhos deverão ser 

submetidos para o email secretaria@sbgm.org.br e apresentados conforme abaixo:  

1. Serão considerados válidos para o concurso somente logomarcas e frases (slogans) 
originais, de autoria própria. 

2. Sua forma é livre. 
3. O uso de cores fica a critério dos participantes, no entanto, sugere-se a paleta de cores da 

marca institucional. 
4. Critérios para escolha: criatividade, estética, design, significado em relação aos objetivos e 

preocupação em divulgar a genética médica. 
5. Principal critério de desempate: preocupação em divulgar a genética médica. 
6. As artes devem ser enviadas em arquivo eletrônico, no formato original (corel draw, fotoshop 

ou illustrator); em versões exportadas, no formato pdf e em jpg. 
7. Descrição da idéia, contando o significado ou a interpretação do trabalho, em no máximo 10 

(dez) linhas.  
8. O arquivo deverá ser identificado como Logo_PSEUDÔNIMO (em letras maiúsculas).    
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Comissão Julgadora: 
A etapa preliminar (05 a 11 de abril de 2021), que selecionará três logotipos, será composta por: 

representante da equipe marketing da SBGM (Caroline Brogni), Diretora Científica da SBGM (Dra. 

Vera Lúcia Gil da Silva Lopes) e  duas representantes da Sociedade Civil (Cláudia Leonor Guedes 

de Azevedo Oliveira e Silvana Schultze). 

Em uma segunda etapa (12 a 25 de abril de 2021), os 3 melhores logotipos serão divulgados para 

votação entre os associados adimplentes, em ambiente digital fechado. 

Premiação: 
O resultado será comunicado ao(s) vencedor(es) pelo e-mail constante da ficha de inscrição e  

divulgado presencialmente no encerramento do Congresso Brasileiro de Genética Médica no dia 

01 de maio de 2021 e na página da SBGM (www.sbgm.org.br). 

O(s) autor (es) do logotipo escolhido será agraciado com a importância de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). Havendo uma equipe vencedora, o valor da premiação permanece o mesmo. 

Cronograma: 
 
Etapa Data 
Inscrições 22 de março a 04 de abril de 2021 
Etapa seleção preliminar- comissão julgadora 05 a 11 de abril de 2021 
Etapa seleção associados SBGM 12 a 25 de abril de 2021 
Divulgação do resultado final 01 maio de 2021 

  
 

Esclarecimentos adicionais: 
Fica implícito a todos os participantes que inscreverem seus trabalhos que os autores cederão os 

direitos autorais de seus trabalhos de maneira definitiva, não cabendo recursos neste sentido. Os 

trabalhos não escolhidos poderão ser divulgados por ocasião da entrega da premiação, assim como 

os autores, e farão parte do arquivo da SBGM. 

O julgamento e premiação ficarão restritos aos trabalhos que puderem ser identificados com a 

proposta do evento comemorativo e tiverem condições técnicas satisfatórias.  Não havendo essas 

condições, a Comissão Julgadora tem o direito de não proceder à premiação. Em caso de 

dúvidas ou disputas, prevalecerão as decisões da Comissão Julgadora da fase preliminar.  
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Anexo I – Descrição do Logotipo da SBGM 
 

Anexo II – Ficha de Inscrição 
Pseudônimo: 

E-mail:  

Endereço para contato (Com CEP): 

Nome completo e CPF do(s) participante (s): 

Conta para depósito da possível premiação: Banco, agência, conta corrente, nome e CPF ou CNPJ. 

 

 

 

 
 


