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Concurso para escolha do logotipo do Museu de História Natural da Bahia 

(MHNBA) do Instituto de Biologia da Universidade Federal da Bahia (IBIO-UFBA) 

 

REGULAMENTO 

 

 O Museu de História Natural da Bahia (MHNBA) é uma unidade de Pesquisa, 

Ensino e Extensão da UFBA, subordinada ao Instituto de Biologia da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), que tem como objetivo integrar recursos multidisciplinares 

para realizar pesquisas, formar recursos humanos e prestar serviços à Comunidade, no 

campo das Ciências Naturais e áreas afins, ser fiel depositário de material-testemunho 

biológico utilizado na pesquisa e/ou ensino, além de desenvolver atividades de extensão 

junto à sociedade, através do oferecimento de cursos, estágios, visitas e exposições.  

Tendo suas bases na unificação do Herbário Alexandre Leal Costa do IBIO-

UFBA (ALCB) e do Museu de Zoologia do IBIO-UFBA (MZUFBA), o MHNBA atua 

em conjunto com todos os cursos de Pós-Graduação da UFBA, apoiando e 

desenvolvendo pesquisas tanto nas áreas da Botânica e Zoologia, quanto em Ecologia, 

Genética, Biodiversidade, História Natural, Comportamento Animal, Morfologia, 

Fisiologia Animal, Sistemática, Biogeografia e Biotecnologia, além de outras áreas de 

interface das Ciências Biológicas.  

Com a criação de seu Setor Educacional, o MHNBA tem atuado de forma 

substancial para a promoção de uma cultura para educação científica na Bahia, 

participando de e/ou promovendo diferentes iniciativas de popularização da ciência e 

divulgação científica, com visão voltada ao desenvolvimento global do publico 

envolvido. Nesse sentido, o MHNBA serve como uma importante vitrine para o IBIO-

UFBA, e, consequentemente, a apresentação e a divulgação da “marca” do Museu são 

de extrema relevância para que sua equipe, além de todos os associados à ela, possam 

continuar desempenhando os diferentes papéis que cabem ao MHNBA. Desta forma, o 

MHNBA vem a público divulgar um concurso para eleição de sua nova logomarca. 
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Disposições gerais: 

a) Este concurso tem como objetivo a criação de um logotipo para o Museu de 

História Natural da Bahia (MHNBA) do Instituto de Biologia da 

Universidade Federal da Bahia (IBIO-UFBA); 

b) O logotipo vencedor deste concurso poderá ser utilizado em todo material, 

em via impressa, digital, ou outros produtos confeccionados, manufaturados 

ou produzidos das diferentes formas que o MHNBA julgar pertinente; 

c) Entende-se como logotipo a representação através de um desenho figurativo 

ou abstrato sobre o tema proposto (Zoologia/Botânica/História 

Natural/Diversidade Biológica). 

 

1. Organização: 

a) Este concurso será organizado pelo próprio Museu de História Natural da 

Bahia (MHNBA), através de uma Comissão Organizadora eleita pelo 

Conselho Técnico do Museu.  

b) A Coordenação do concurso estará sob a responsabilidade da comissão eleita 

pelo Conselho Técnico do MHNBA, composta pela Profa. Dra. Favízia 

Freitas de Oliveira (Curadora Titular de Invertebrados Terrestre - 

presidente), Dra. Ana Carolina Sousa de Almeida (Auxiliar de curadoria da 

Coleção de Bryozoa) e Prof. Dr. Emilio de Lanna Neto (Pesquisador 

colaborador da Coleção de Porifera). 

 

2. Condições para Participação: 

a) O concurso será aberto à participação de qualquer artista, estudante de 

graduação ou pós-graduação, profissionais ligados a Universidades, 

Instituições de Pesquisa, Organizações não-governamentais (ONGs), bem 

como profissionais liberais, e o público em geral; 
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b) Os membros das Comissões Organizadora e Julgadora não poderão se 

inscrever neste concurso; 

c) Cada participante poderá concorrer com, no máximo, 05 (cinco) propostas.  

d) Os concorrentes deverão participar individualmente. Propostas apresentadas 

em dupla ou equipe não serão aceitas; 

e) Cada concorrente é responsável pela originalidade de seu(s) trabalho(s), 

garante a sua autoria e assume toda a responsabilidade decorrente de 

reclamações de terceiros no que diz respeito aos direitos de autor. O 

MHNBA exime-se, portanto, de quaisquer coincidências ou semelhanças 

que, porventura, possam existir entre trabalhos concorrentes com obras já 

existentes.  

f)  Cada participante deverá ler atentamente este regulamento e, então, 

preencher, datar e assinar a ficha de inscrição no concurso, disponível no 

endereços eletrônicos do IBIO-MHNBA (https://biologia.ufba.br/museu-de-

historia-natural) e no dropbox do concurso  

https://www.dropbox.com/sh/is8fbp28ey4fmuz/AABqj-

Dz2KALQs2Iwm0CFesha?dl=0.    

 

3. Cronograma: 

 

a) Prazo de inscrições: 

06/07/2020 a 06/08/2020 

b) Avaliação das Propostas: 

07/08/2020 a 18/08/2020 

c) Divulgação do Resultado: 

                  18/08/2020 

 

4. Apresentação das Propostas: 

a) Os logotipos poderão ser criados à mão livre (sendo necessária digitalização) 

ou em computador;  
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b) Os logotipos deverão levar em consideração a possibilidade 

de sua inserção nos mais diversos materiais de expediente e de promoção do 

MHNBA e deverão ter condição de plena utilização em diversas peças 

gráficas, de maneira que não comprometa sua definição quando reduzido ou 

ampliado; 

c) As propostas deverão ser apresentadas em duas versões: uma colorida e 

outra em “line art”; 

d) Cada uma das versões da(s) proposta(s) deverá ser enviado por e-mail para o 

endereço de e-mail concursologomhnba@gmail.com, as imagens 

identificadas apenas pelo número de CPF do participante. 

e) Os arquivos contendo as propostas deverão estar no formato JPEG, com 

resolução mínima de 600 dpi. Para a versão “line art” deve ser enviado 

também uma versão em PDF vetorizado (no Illustrator ou Corel). A proposta 

deverá estar configurada para apresentação em folha A4; 

f) As propostas não deverão conter assinatura ou qualquer sinal que identifique 

o autor, e os arquivos contendo as propostas deverão ser identificados 

apenas com o número de CPF do candidato.  

g) A proposta deverá ser enviada por e-mail junto com a ficha de inscrição 

preenchida e assinada pelo candidato para o endereço, a mensagem 

identificada com o título “Concurso de Logotipo MHNBA - CPF do 

candidato” para o e-mail concursologomhnba@gmail.com.  

h) Candidatos que enviarem mais de uma proposta deverão adotar os 

procedimentos supracitados para cada uma delas separadamente.  

i) Para maiores informações, os candidatos deverão entrar em contato com a 

comissão organizadora do concurso através do e-mail 

concursologomhnba@gmail.com.  

 

5. Julgamento: 
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a) A Comissão Julgadora do concurso será constituída pelo corpo de curadores 

do Museu de História Natural da Bahia (MHNBA). A inscrição de algum 

dos curadores no concurso anula sua participação na Comissão Julgadora; 

b) As propostas serão avaliadas pela Comissão Julgadora seguindo os seguintes 

critérios: criatividade, beleza, cumprimento das exigências citadas no 

regulamento e adequação do desenho ao tema proposto; 

c) A seleção do logotipo será realizada em duas fases. Em uma primeira fase, a 

Comissão Julgadora do concurso selecionará, através de voto secreto, os 

cinco melhores logotipos. Em uma segunda etapa, então, a Comissão 

Julgadora selecionará, também através de voto secreto, o logotipo vencedor 

dentre os cinco logotipos classificados na primeira etapa; 

d) A Comissão Julgadora somente terá acesso ao nome do vencedor após o 

trabalho ter sido escolhido; 

e) À Comissão Julgadora reserva-se o direito de não escolher nenhum dos 

logotipos apresentados; 

f) Não caberá recurso contra a decisão da Comissão Julgadora. 

 

6. Divulgação do Resultado: 

a) O logotipo vencedor e o nome do seu autor serão anunciados no site do 

MHNBA/IBIO/UFBA (https://biologia.ufba.br/museu-de-historia-natural) e 

no dropbox do concurso  

https://www.dropbox.com/sh/is8fbp28ey4fmuz/AABqj-

Dz2KALQs2Iwm0CFesha?dl=0, bem como nas redes sociais do MHNBA 

(Instagram @museudehistorianaturaldabahia) e dos membros do corpo 

de curadores do MHNBA (Facebook e Instagram), após o término da 

segunda etapa do concurso, na data prevista neste regulamento. 

 

7. Premiação: 

a) O autor do logotipo vencedor terá seu crédito reconhecido mediante 

Certificado de Vencedor do Concurso de Logotipo do Museu de História 
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Natural da Bahia (MHNBA), da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

emitido pela diretoria do Instituto de Biologia da UFBA e Coordenação 

do MHNBA; 

b) Ao autor do logotipo vencedor será concedido como prêmio uma cópia do 

livro “Guia ilustrado das abelhas "Sem Ferrão" das reservas Amanã e 

Mamirauá, Amazonas, Brasil (Hymenoptera, Apidae, Meliponini)” [maiores 

informações sobre esta obra encontram-se disponíveis no site 

https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/23672], uma cópia do livro  

"Biodiversidade Marinha da Bacia Potiguar: Porifera" [autores: Muricy, G., 

Esteves, E. L., Moraes, F. C., Santos, J. P., Silva, S. M., Klautau, M., & 

Lanna, E. (2008). (Vol. 29): Museu Nacional] e uma cópia do livro "Guia 

das Plantas do Cerrado" [autores: Vinicius C. Souza, Thiago B. Flores, 

Gabriel D. Colletta e Rubens Luiz G. Coelho (2018). Editora: Taxon Brasil. 

ISBN: 9788586714566]. 

c) O vencedor terá também como premiação o reconhecimento de seu nome 

pela nomeação de uma espécie nova (01 táxon) dentre os táxons trabalhados 

por curadores do MHNBA, em sua  homenagem, a ser publicada em artigo 

com data ainda a ser determinada, de acordo com o andamento dos trabalhos 

dos pesquisadores do MHNBA, sendo facultado ao ganhador a decisão de 

aceite ou não da homenagem. 

d) Caso nenhuma das propostas seja escolhida, não haverá premiação e um 

novo concurso será realizado pelo MHNBA.  

 

8. Direitos Autorais: 

a) Os participantes do concurso deverão declarar, via ficha de inscrição, que os 

logotipos apresentados são de sua autoria e/ou propriedade, para evitar 

problemas futuros com direitos autorais; 

b) Está reservado ao MHNBA o direito de usar, sem quaisquer outros ônus, em 

todos os momentos e da maneira que considerar conveniente, a imagem do 
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logotipo vencedor, que, a partir da data de premiação, passa a ser 

propriedade do MHNBA. 

 

9. Disposições finais: 

a) A participação no Concurso implica na aceitação plena deste regulamento; 

b) A participação no Concurso é voluntária e gratuita. Os participantes do 

Concurso não efetuarão desembolso de qualquer espécie, exceto as despesas 

com a elaboração do logotipo, que serão de inteira responsabilidade do 

candidato; 
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