
CONCURSO LOGO VINDE & VEDE 
COM A NOSSA JUVENTUDE 

 

 A ARQUIDIOCESE DE CUIABÁ torna público o Concurso voltado a todos 

os membros da Arquidiocese de Cuiabá para a criação da LOGO do nosso Mega 

- Evento: “VINDE & VEDE”. O resultado será divulgado em 10 de outubro de 

2019, nas redes sociais da ARQJOVEM – Setor Juventude da Arquidiocese de 

Cuiabá, na Rádio Bom Jesus, no Site www.arquidiocesecuiaba.org.br, demais 

meios que a Administradora do Concurso julgar ser necessário. E o lançamento 

será durante o 34º VINDE & VIDE de 2020. As finalidades e condições deste 

Concurso estão contidas neste Regulamento: 

 

1. DO OBJETIVO 

1.1. Escolher a melhor LOGO para o VINDE & VEDE, que poderá ser utilizada 

ou não nos anos seguintes, quanto e da forma que bem entender a 

ARQUIDIOCESE DE CUIBÁ. O Concurso pretende promover uma ampla 

participação na construção da identidade visual para toda a Comunidade 

Católica. 

1.1.1. Identidade Visual: entende-se como todo o conjunto da marca 

de elementos visuais que combinamos transmitem um padrão estético 

que identifica uma Instituição/produto, no caso um evento. 

1.1.2. Logo ou Marca: entende-se como o conjunto de elementos 

gráficos que representa uma Instituição/produto/evento. 

1.1.3. Símbolo: entende-se como o ícone, desenho ou ilustração 

abstrata que representa, lembra ou identifica uma Instituição ou 

Empresa. 

1.1.4. Logotipo: Entende-se como a representação por letras do nome 

da Instituição, evento, escrito por extenso, por meio de siglas, de 

forma estilizada e/ou com “design” específico. 

 

1.2. A LOGO vencedora passará a ser de propriedade exclusiva da 

ARQUIDIOCESE DE CUIABÁ e será utilizada em todas as formas da identidade 

visual, tais como em eventos, folders, cartazes, impressos, papéis timbrados, 
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convites, envelopes, bandeiras, site institucional e em outras aplicações 

definidas pela ARQUIDIOCESE DE CUIABÁ. 

 

2. DOS CRITÉRIOS FUNDAMENTAIS PARA CONCEITUAÇÃO E CRIAÇÃO 

DA LOGO: 

2.1. Rezar e utilizar a Oração do Sínodo Arquidiocesano. 

2.2. Observar a LOGO do Sínodo. (Anexo) (em vermelho a letra “C” representa 

Cuiabá, o telhado a Arquidiocese, o sol representa o nascer de um novo tempo 

do arcebispado do Dom Milton, A Cruz, o Bispo, o peixe e as águas o convite 

para mergulhar em águas profundas.) 

2.3. Da Identidade: deve ser familiar, atrativa, representativa a toda comunidade 

da ARQUIDIOCESE DE CUIABÁ. Inspirar conceitos de fé, unidade e temor a 

Deus. 

2.4. Do Caráter: demarcando-se pela singularidade e aplicabilidade em diversos 

materiais. 

2.5. Inovação: refletindo o espírito Católico Mariano 

2.6. É caráter desclassificatório, utilizar vetores prontos. 

 

3. DO NÚMERO DE PARTICIPANTES E DE PROPOSTAS 

3.1. O número de participantes é ilimitado. 

3.2. As propostas deverão ser individuais ou em grupo, sendo, neste caso, 

necessário que um único integrante seja o titular e representante legal da 

proposta em nome do grupo, agência, empresa ou afins. 

 

3. DOS PARTICIPANTES ELEGÍVEIS 

O Concurso é de âmbito aberto, podendo dele participar todos os membros da 

Arquidiocese de Cuiabá que aceitarem as regras deste edital, excetuando-se os 

membros da Comissão Julgadora e da Comissão Organizadora do Concurso. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES DAS PROPOSTAS 

4.1. As inscrições estarão abertas durante o período de 19 de agosto a 20 

de setembro de 2019, data improrrogável, não cabendo qualquer recurso à 

Comissão Organizadora sobre o direito de estender este prazo. 

4.2. A inscrição é gratuita. 



4.3. Fazer o download da ficha de inscrição no site da ARQUIDIOCESE DE 

CUIABÁ www.arquidiocesecuiaba.org.br e, enviar via e-mail, 

setorjuventudecuiaba@gmail.com a ficha preenchida, juntamente com a 

proposta de logo em png e em PDF a defesa desta, contendo o conceito. 

4.4. Ao enviar a proposta até 08 de outubro poderá ser solicitado alterações, 

cada qual será realizado pedido via e-mail, com data para alteração. 

4.5. Toda comunicação será dada através do e-mail, caso o CANDIDATO não 

responda até o prazo solicitado via e-mail, que é imutável, será caracterizado 

como desistência. 

4.6. Encerrado o prazo das inscrições, será analisada todas as propostas pela 

Comissão Organizadora do Concurso e os mesmos encaminhados à Comissão 

Julgadora. 

 

5. DO ENVIO FINAL DA LOGO VENCEDORA: Ao vencedor ser notificado via 

e-mail, deverá enviar os arquivos da logo nos formatos CDR, AI, EPS, PNG 

(fundo branco, versão positivo e negativo, monocromática, versão horizontal, 

vertical e carimbo), manual da marca: arquivo em PDF contendo o conceito, teste 

de redução (5cm, 2,5cm, 1cm e 0,5cm de altura) e, termo de concessão de 

direitos autorais assinado. Tipologia utilizada (no caso da numeração 34º deverá 

vir não convertida em curvas para que nos próximos anos seja feita alteração 

com a numeração correspondente). 

 

6. DO CALENDÁRIO 

6.1. 19/08/2019 – Abertura das inscrições e entrega das propostas. 

6.2. 20/09/2019 – Encerramento das inscrições e entrega das propostas. 

6.3. 24/09/2019 – Fase 1: Análise das propostas. 

6.4. 25/09/2019 – Divulgação das Pré-selecionadas pela Comissão organizadora 

6.5. 08/10/2019 – Fase 2: Julgamento das propostas. 

6.6. 09/10/2019 – Caso necessário solicitação de alterações. 

6.7. 13/10/2019 – Encerramento do prazo para alterações. 

6.8. 14/10/2019 – Fase 3: Julgamento final das propostas. 

6.9. 15/10/2019 – Previsão da divulgação dos resultados. 

6.10. 18/10/2019 – Entrega da LOGO com todos os arquivos solicitados. 

6.11. 30/10/2019 – Previsão para a entrega do prêmio. 
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7. DA COMISSÃO ORGANIZADORA: Composta por Estela Costa e membros 

do ARQJOVEM, Setor Juventude da Arquidiocese de Cuiabá. 

 

8. DA COMISSÃO JULGADORA: Bispo Arquidiocesano Dom Milton, Estela 

Costa, Padre Francisco Amaral, parte dos membros da Comissão Organizadora 

e membros externos convidados. 

 

9. DA SELEÇÃO E DO JULGAMENTO 

A seleção e o julgamento das propostas serão divididos em duas fases 

subsequentes: 

9.1. Fase 1: avaliação pela Comissão Organizadora em concordância com o 

solicitado neste regulamento. Caso não esteja, o trabalho será automaticamente 

desconsiderado, não cabendo recurso do(a) participante.  

A) A Comissão Organizadora atribuirá pontos aos trabalhos, estabelecendo uma 

classificação, do maior para o menor, resultante da soma de pontos atribuídos, 

individualmente, a cada trabalho, pelos seus membros.  

B) Os 12 trabalhos que obtiverem o maior número de pontos estarão 

classificados para a Fase 2 da seleção e do julgamento.  

C) Havendo empate que impossibilite a classificação de apenas 12 propostas, 

Estela Costa proferirá o voto de desempate. 

9.2. Fase 2: avaliação da Comissão Julgadora, cada qual irá atribuir pontos como 

descrito no item acima.  

A) Os 3 trabalhos que obtiverem o maior número de pontos estarão classificados 

para a Fase 3 da seleção e do julgamento.  

B) Havendo empate que impossibilite a classificação de apenas 3 propostas, 

Dom Milton proferirá o voto de desempate.  

C)Das propostas selecionadas, em consenso a Comissão poderá solicitar 

alterações que deverão ser realizados no tempo previsto, em caso de 

descumprimento a LOGO será desclassificada automaticamente, podendo ser 

eleita outra ou não, para dar a quantidade de 3 propostas para a próxima fase. 

9.3. São critérios específicos para o julgamento dos projetos pela Comissão 

Organizadora e Julgadora:  

A) Relação com que foi solicitado no item 2 deste edital (peso 2);  

B) Criatividade (inovação conceitual e técnica) (peso 2);  



C) Originalidade (desvinculação de outras marcas existentes) (peso 1);  

D) Aplicabilidade (possibilidade de diferentes aplicações em mídias impressas e 

digitais) (peso 2);  

E) Comunicabilidade (concisão e universalidade) (peso 1); 

9.4. Cada critério deverá ser pontuado com um valor entre 0 (zero) e 10 (dez). 

9.5. A Comissão Organizadora e Julgadora se reserva o direito de não classificar 

nenhum dos trabalhos apresentados, caso nenhum deles esteja de acordo com 

este edital, o briefing no anexo ou atenda aos critérios de julgamento. 

9.6. Fase 3: O trabalho que obtiver o maior número de votos será considerado o 

vencedor.  

A) Havendo empate, será levada em conta a pontuação das propostas 

empatadas dada pela Comissão Julgadora na Fase 2. Aquela que tiver obtido 

maior pontuação será a vencedora.  

B) Caso haja empate na votação da Fase 2 e os trabalhos empatados 

apresentem a mesma pontuação na Fase 1, Dom Milton proferirá o voto de 

desempate. 

9.7. Se fizer necessário pode ser solicitado ainda alterações na “LOGO” 

vencedora. Em caso de não atender ao solicitado, ou não envio desta, com todos 

os arquivos solicitados, a proposta será desclassificada e ocorrerá um novo 

julgamento, dentre as propostas já solicitadas. 

 

10. DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE DA “LOGO” DO VENCEDOR 

10.1. A proposta premiada em primeiro lugar terá sua propriedade intelectual 

cedida de pleno direito e por prazo indeterminado à ARQUIDIOCESE DE 

CUIABÁ, não cabendo à mesma quaisquer ônus sobre seu uso, pagamento de 

cachês, direitos autorais e outros pagamentos ou ressarcimentos que venham a 

ser reivindicados pelos participantes do Concurso. 

10.2. Fica estabelecido com o autor do trabalho vencedor a assinatura de um 

Termo de Cessão dos Direitos Autorais (ANEXO V) para uso pleno da  logo. 

10.3. Os demais trabalhos inscritos no Concurso não serão devolvidos, porém 

não serão utilizados para quaisquer outros fins, cabendo ao ARQJOVEM – 

SETOR JUVENTUDE da ARQUIDIOCESE DE CUIABÁ dar-lhes o descarte 

adequado. 

 



11. DA PREMIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

11.1. O GANHADOR receberá R$1.000,00 (mil reais) que será depositado em 

conta a ser informada no ato da inscrição, e SOMENTE em uma única conta, a 

do CANDITADO, ou do CANDITADO REPRESENTANTE do grupo. 

11.2. Consoante à previsão do calendário (subitem 6.8), a divulgação do 

resultado final do Concurso deverá ser feita no site da Arquidiocese, bem como 

nas Redes Sociais. 

11.3. A Comissão Julgadora poderá avaliar se emitirá ou não no seu resultado 

uma menção honrosa a outro candidato. 

11.4. A solenidade de entrega e lançamento. 

11.5. Obrigatoriamente O GANHADOR deverá comparecer no dia e local 

marcado, no evento VINDE & VEDE 2020. 

11.6. No caso de criação em grupo, a ARQUIDIOCESE DE CUIABÁ não se 

responsabiliza em caso de o REPRESENTANTE, CANDITADO VENDEDOR, 

não dividir o valor do prêmio com os demais. Visto que ao eleger um 

representante este, assume total responsabilidade com relação a criação e 

cessão de direitos autorais bem como repasse de parte da premiação. 

 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. A ARQUIDIOCESE DE CUIABÁ poderá cancelar o Concurso de que trata 

este Edital a qualquer momento, em razão de caso fortuito ou de força maior e 

também por ausência de inscrições, a seu critério, sem que isso implique em 

qualquer direito indenizatório a qualquer parte. 

11.2. Ao se inscreverem neste Concurso, os candidatos manifestam 

automaticamente sua concordância com as Regras deste Edital. 

11.3. Não caberão recursos ou quaisquer manifestações legais contra o 

resultado proclamado pela Comissão Julgadora. 

11.4. Quaisquer problemas não previstos neste Edital deverão ser analisados e 

resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso. 

11.5. A participação só é considerada válida se for enviado por e-mail todos os 

arquivos solicitados, bem como arquivo com assinatura de Concessão de 

Direitos Autorais. 



11.6. A comunicação entre inscritos e a Comissão Organizadora se dará 

exclusivamente pelo instagram @arjovem e via e-mail 

setorjuventudecuiaba@gmail.com cabendo ao inscrito a responsabilidade da 

constante visualização deste. 

11.7. O envio do Arquivo pelo participante, do  concurso, implicará na sua 

aceitação plena das condições estabelecidas neste Regulamento e no Edital do 

Concurso. 

 

 

Cuiabá-MT, 19 de agosto de 2019. 

Estela Costa 
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ANEXO 

 

 

BRIEFING 

 

Olá para você que vai participar do concurso da Logo Marca do Vinde & 

Vede 2020, segue abaixo algumas informações que o ajudarão no processo 

criativo da sua proposta: 

 

1- O Vinde & Vede é um evento que está caminhando para sua 34ª 

Edição, para criação do logo deste que é o maior evento Católico da 

Região Centro-oeste. O objetivo do evento é fomentar em dias de 

carnaval a participação maciça dos católicos durante 4 dias de intensas 

atividades de evangelização que contemplaram música, shows orações, 

pregações e celebrações litúrgicas. 

 

2- O público alvo do evento e no caso a marca deve privilegiar esta 

informação é toda a família em especial a JUVENTUDE. 

 

3- Este evento é um grande projeto evangelizador e que tem a 

atuação de todos os movimentos e pastorais da Arquidiocese de Cuiabá, 

no entanto em sua trajetória dois movimentos se destacam como colunas 

fundamentais para que ele aconteça: a Renovação Carismática Católica 

e o Movimento Sacerdotal Mariano. 

 

4- O estilo da futura marca 2020 deverá absorver elementos 

relacionados a FÉ católica, como o Espirito Santo (sempre presente como 

doador dos dons) o Terço, a Eucaristia, o louvor a Cruz. 

 

5- No uso das cores espera-se uma criação inspirada porem que 

esteja intimamente ligada ao perfil da Igreja Católica e sua Tradição. É de 



bom grado o uso dos tons de azul- amarelo e também o vermelho que 

remete ao Espirito Santo.  

 

6- Na utilização das tipologias deve-se observar o perfeito 

entendimento e leitura da marca podendo ser utilizado o recurso de 

negritos caso necessário. A marca deve contemplar nome do evento, o 

ano, e o tema. 

 

7- Este brienfig é direcionado somente para a Criação da Logo do 

evento não há necessidade de aplica-la em matérias, pois isto será feito 

após a fase de aprovação. 

 

8- A marca deve conter originalidade, não deverá ser em nenhum 

momento cópia total o parcial de outros modelos principalmente de 

marcas comerciais e/ou de outras religiões. A marca deve ser limpa, de 

fácil entendimento, inovadora, criativa e bela. 

 

9- No processo criativo deve-se observar a origem de todo e qualquer 

elemento a ser utilizado no logo evitando objetos que não são de 

inspiração católica. 

 

10- A futura marca do Vinde & Vede 2020 deverá ser a imagem que 

marcará a próxima edição por sua expressão e originalidade. 

 

 

LOGO PARA INSPIRAÇÃO: 

 

 



ORAÇÃO DO SÍNODO ARQUIDIOCESANO DE CUIABÁ 

 

Deus, nosso Pai, por Jesus, Vosso Filho, concedei-nos o Dom do Espírito 

Santo na realização do SÍNODO ARQUIDIOCESANO DE CUIABÁ, a grande 

Assembleia que orientará o nosso jeito de “ser Igreja no novo milênio. Olhando 

para a frente!” 

Concedei-nos, Senhor Deus, o Dom da Espiritualidade e da Comunhão 

que não nos deixa pactuar com a superficialidade que mata a ação do Espírito. 

Concedei-nos, Senhor Deus, a coragem de” avançarmos para águas mais 

profundas” num compromisso de construir a nossa história com os pés no chão, 

o coração em Vós,” e nossas mãos e braços abertos para servirmos 

preferencialmente quem mais necessita ao nosso lado. 

Concedei-nos, Senhor Deus, por Jesus, e pela intercessão de Maria, o 

Dom do Espírito Santo, para que cada um de nós faça da Família, Comunidade, 

Paróquia e da Arquidiocese de Cuiabá a “CASA E A ESCOLA DA COMUNHÃO”, 

reflexo da Comunhão que sois em família –Trinitária. Amém! 

Cuiabá, 10 Junho de 2004 

+ DOM MILTON SANTOS, SDB – ARCEBISPO METROPOLITANO 

 

 

LOGO ANTERIORES: 

 

 

  



FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

 



TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE CRIAÇÃO INTELECTUAL 

 

 

Pelo presente instrumento e na melhor forma do direito, Eu, 

________________________________________ (CANDIDATO VENCEDOR), 

inscrito(a) no CPF nº________________________, e portador do RG 

nº_________________ residente e domiciliado(a) 

_______________________________________________________________, 

na cidade de_____________________________, do estado de Mato Grosso, na 

qualidade de autor(a), da LOGO do VINDE E VEDE, declaro total ciência e 

concordância com as regras do edital CONCURSO DE LOGO VINDE E VEDE 

COM A NOSSA JUVENTUDE, venho ceder de forma definitiva, irretratável e 

irrevogável, meus direitos autorais sobre a mesma em favor da ARQUIDIOCESE 

DE CUIABÁ, do estado de Mato Grosso, nos seguintes termos: 

 

1. A cessão regulada neste instrumento é feita de forma ampla, total e irrestrita, e em 

caráter exclusivo, definitivo, irrevogável e irretratável, para livre gozo e exploração 

comercial, em qualquer meio, formato, suporte ou território, através de toda e 

qualquer modalidade de utilização, pública e reprodução, incluindo, mais não se 

limitando a, impressos, internet, redes socais, blog, banner e todos os tipos de mídia. 

2. Pelo presente instrumento, o CANDITADO VENCEDOR declara ser maior de 18 

anos e assume plena e exclusiva responsabilidade pela originalidade e criatividade 

da LOGO, elaborada sob CONCURSO, respondendo diretamente perante terceiros 

por eventuais alegações de violação à intimidade, privacidade, honra e imagem de 

qualquer pessoa, a deveres de segredo, à propriedade industrial, direito autoral e/ou 

a quaisquer outros bens juridicamente protegidos, eximindo a ARQUIDIOCESE DE 

CUIABÁ de qualquer responsabilidade perante terceiros, com relação a direitos 

autorais, de imagem ou conexos. 

 

 

______________________, ______ de __________ de 2019. 

 

 

 

_________________________________________________ 

ASSINATURA DO CANTIDADO 


