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Campinas, 31 de outubro de 2017.  

 
 

RESULTADO DO CONCURSO PARA ESCOLHA DO LOGOTIPO COMEMORATIVO 

DOS 25 ANOS DO LABORATÓRIO DE ESTUDOS URBANOS (LABEURB) DO NÚCLEO 

DE DESENVOLVIMENTO DA CRIATIVIDADE (NUDECRI) DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP) 

 

(Edital: http://labeurb.unicamp.br/anexos/EditalConcursoLogo25Anos.pdf) 

 

A Comissão Julgadora do Concurso para Escolha do Logotipo Comemorativo 

dos 25 anos do Laboratório de Estudos Urbanos (Labeurb), do Núcleo de 

Desenvolvimento da Criatividade (Nudecri), da Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp) reuniu-se nesta data para analisar as propostas recebidas 

para o presente Edital.  

 

Foram recebidas 02 (duas) propostas, submetidas de maneira anônima, aqui 

nomeadas como LAB2017-53 e LAB2017-57, respectivamente.   

 

Após análise de acordo com os critérios estabelecidos no Edital, foram 

classificadas as duas propostas, tendo recebido a seguinte pontuação:  

 

 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO 

 LAB2017-53 LAB2017-57 

a. Inovação conceitual, técnica e aspectos estéticos 9,5 8,0 

b. Remissão às características do Labeurb/Nudecri 8,5 8,0 

c. Definição dos traçados e leitura visual 9,0 7,5 

 

A proposta que recebeu a maior pontuação é LAB2017-53, cujo(s) autor(es) 

receberá(ão) como premiação um kit com 10 livros e Diploma de Menção 

Honrosa. 

 

Conforme regras do Edital do Concurso, o(s) autor(es) da proposta vencedora 

transfere(m) para o LABEURB/NUDECRI, sem quaisquer ônus para o Órgão ou 

para a UNICAMP, e em caráter definitivo, pleno e irrevogável, todos os direitos 

autorais sobre a proposta de LOGOTIPO enviado, para qualquer tipo de utilização, 

publicação, reprodução por qualquer meio ou técnica e na divulgação do 

resultado.  
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O(s) autor(es) da proposta vencedora concorda(m) ainda em permitir a utilização 

de seu nome e imagem, para a divulgação da premiação em qualquer órgão de 

comunicação, sem qualquer ônus para o LABEURB/NUDECRI ou para a 

Universidade.  

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Prof. Dr. Eduardo R. J. Guimarães 

DL/IEL e LABEURB/NUDECRI 

UNICAMP 

 

 

_______________________________________________ 

Prof. Dr. José Horta Nunes 

LABEURB/NUDECRI 

UNICAMP 

 

 

 

_______________________________________________ 

Profa. Dra. Carolina Rodríguez 

LABEURB/NUDECRI 

UNICAMP 

 

 

 

 

OBS.: Original assinado pela banca 
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