
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTARIA IOUSP n° 01/2021 

 

 

A Diretora do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, no uso de 

suas atribuições legais, institui concurso para criação de logotipos/selos 

comemorativos, em duas categorias:  

 

Categoria 1. Comemoração: “75 anos do Instituto Oceanográfico da 

Universidade de São Paulo” - 2021. 

Categoria 2. Participação: “Instituto Oceanográfico da Universidade de São 

Paulo na Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o 

Desenvolvimento Sustentável” - decretada pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) - 2021 a 2030. 

 

As normas referentes ao concurso constam do texto anexo, que faz parte 

integrante da presente Portaria. 

 

 

 

  Instituto Oceanográfico da USP, aos 06 de janeiro de 2021. 

 

 

 
 

Profa. Dra. Elisabete de Santis Braga da Graça Saraiva 

Diretora 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamentação do Concurso para criação de logotipos/selos comemorativos 

(parte integrante da Portaria IOUSP n°01/2021) 

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Em 2021, o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IOUSP) completará 

75 anos de existência (1946 - 2021), um ano marcante e que merece celebração. Por 

isso, o IOUSP lança o concurso para criação de logotipos/selos comemorativo ao 

aniversário de 75 anos do IOUSP - ‘’Jubileu de Diamante”. 

 

Também, em 2021, será o ingresso oficial da Oceanografia do IOUSP na “Década da 

Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável: Década do Oceano’’ - 2021-

2030, estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) e coordenada pela 

UNESCO.  

 

Desta forma, o presente concurso visa a criação de dois tipos distintos de 

logotipos/selos comemorativos, que devem fazer referência a cada um dos eventos, 

de forma original mantendo a identidade atual do logo atual do IOUSP em sua 

composição. 

 

 

INSCRIÇÕES 

 

Período: 06 de janeiro de 2021 a 05 de fevereiro de 2021, até às 23:59 h. 

 

Normas para inscrição: 

 

✓ Ser membro da comunidade do IOUSP e/ou ter um membro da comunidade 

IOUSP na equipe (docentes ativos, docentes aposentados, servidores técnico-

administrativos do quadro próprio, pós-doutorandos, estudantes de graduação e 

pós-graduação e ex-alunos). 

✓ A inscrição deverá ser feita exclusivamente por meio eletrônico: ccex-

io@usp.br 

✓ No assunto do e-mail, deverá constar: “75 anos do IOUSP” – Primeiro(s) 

Nome(s) e Sobrenome(s)” OU “IOUSP na Década do Oceano” – Primeiro Nome(s) 

e Sobrenome(s)”. Observar que a inscrição em cada categoria de logotipo 
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deve ser enviada em e-mail separado, sendo permitida apenas uma 

inscrição por categoria, por participante ou equipe. 

✓ No corpo do texto, cada proponente ou equipe deverá inserir: nome completo 

e respectivo número do RG/CPF ou CNPJ, endereço, telefone, e-mail de 

contato e indicar a ligação com o IOUSP (aluno, pós-doutorando, docente, 

funcionário, ex-aluno, aposentado). 

✓ Os logotipos poderão ser de autoria individual ou de equipe de até 5 pessoas, 

incluindo pessoa física e/ou jurídica, sendo a inscrição feita por e-mail de 

apenas uma delas. 

✓ Cada inscrição poderá enviar até 2 propostas de cada categoria anexadas.                         

 

Do logotipo: 

 

✓ O logotipo oficial da "Década do Oceano (ONU)" e o logotipo da USP NÃO 

poderão ser utilizados, nem mesmo modificados. 

✓ Somente o logotipo do IOUSP deverá ser incorporado na arte, mantendo sua 

identidade atual o mais fiel possível, no contexto da arte. 

✓ Como anexo do e-mail, o logotipo deverá ser apresentado em imagem de alta 

resolução, para ser reduzida ou ampliada. Para a inscrição, cada versão deve 

ser entregue em dois formatos: uma vetorial (EPS ou CDR) e outra em PNG, GIF 

ou JPEG com resolução maior ou igual a 2048x2048 pixels. 

✓ Deverá ser apresentada uma sequência de cada logo: (1)cores sobre fundo 

claro, (2) cores sobre fundo escuro, (3)cor única sobre fundo claro, (4) cor 

única sobre fundo escuro. 

✓ Como anexo do e-mail também deve ser encaminhado, para cada proposta, um 

breve vídeo, de até 2 minutos, retratando a origem/motivação para a criação 

do respectivo logotipo/selo. 

 

Ao enviar a inscrição e obter a confirmação de recebimento da inscrição no concurso 

pela Comissão de Cultura e Extensão do IOUSP (CCEx), o(a) candidato(a) ou equipe 

estará declarando acordo com: 

✓ Os termos e normas que regem o concurso; 

✓ Cessão de direitos autorais do logotipo/selo e vídeo correlato, que serão 

utilizados pelo IOUSP, sendo, sempre que cabível, citada sua autoria.  

 

Observação: uma vez finalizado o concurso e tendo o ganhador, o documento 

de cessão dos direitos autorais com a devida finalidade descrita para uso será 

assinado formalmente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das etapas de seleção  

 

Primeira etapa: Os logotipos recebidos serão habilitados pela CCEx-IOUSP 

verificando-se a adequação às normas. 

Segunda etapa: os logotipos habilitados, receberão um número para cada categoria  e 

serão então divulgados para que se proceda a votação pela comunidade IOUSP 

(docentes ativos, docentes aposentados, servidores técnico-administrativos do quadro 

próprio, pós-doutorandos, estudantes de graduação e pós-graduação), utilizando o 

mecanismo eletrônico de votação da USP ‘’sistema Helios Voting’’,  recebendo 

instrução de como fazer isto. O horário e data de votação serão divulgados. 

 

Critérios considerados para escolha 

 

- Criatividade (transmissão da ideia de maneira simples e objetiva) 

- Originalidade (desvinculação de logotipos existentes para propósitos similares);  

- Comunicação (transmissão dos temas e acoplamento com a identidade do IO);  

- Aplicabilidade (leveza da informação visual (design), 

- Destaque  (destaque para utilização em cores sobre fundos claros e escuros e, cor 

única sobre fundo claro e escuro; definição para suportar aumento e diminuição. 

 

RESULTADO/DIVULGAÇÃO 

 

O resultado do concurso será divulgado na página eletrônica do IOUSP em 19 de 

fevereiro de 2021.  

 

Cada logotipo/selo começará a ser utilizado a partir do dia 22 de mesmo mês. O 

logotipo/selo “75 anos do IOUSP” será utilizado durante os anos de 2021 e 2022. O 

logotipo/selo “do IOUSP na Década do Oceano” será utilizado durante o período de 

2021 a 2030. 

 

Cada logotipo deverá ser usado em todo material institucional: documentos de 

comunicação institucional em papel e formato digital como homepage e mídias sociais 

entre outros com propósito institucional, trabalhos acadêmicos e de divulgação 

científica em papel e formato digital como eventos e participações nacionais e 

internacionais, painéis expositivos, banners, folders, faixas, bandeiras, camisetas, 

chaveiros e demais formas de material de divulgação, nos respectivos períodos.  

 

Recomenda-se ao corpo docente que ostente o logotipo em páginas eletrônicas de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seus laboratórios ou de grupos de pesquisa. Os vídeos, vinculados a cada logotipo, 

serão inseridos para divulgação no canal do YouTube do IOUSP. 

 

 

PREMIAÇÃO 

 

Todos os trabalhos inscritos receberão um certificado Institucional de participação no 

concurso. 

Será atribuída classificação, pela votação, aos 3 primeiros trabalhos mais votados de 

cada categoria. 

 

O segundo e o terceiro colocados de cada categoria receberão um livro relacionado ao 

mar (científico/artístico). 

 

O primeiro lugar de cada categoria terá os logotipos adotados pela Instituição nas 

comemorações mencionadas e os autores receberão: 

 

✓ Livro relacionado ao Mar (científico/artístico). 

✓ Homenagem realizada no Navio Oceanográfico ‘’Alpha Crucis’’ e Barco de 

Pesquisa Oceanográfica ‘’Alpha Delphini’’, no Porto de Santos – Santos (SP) – a 

ser programada.  

✓ Inscrição gratuita para participar do Simpósio Brasileiro de Oceanografia (SBO), 

a ser realizado no IOUSP e, inscrição isenta em um minicurso de sua escolha no 

SBO.  

 

 
Profa. Dra. Elisabete de Santis Braga da Graça Saraiva 

Diretora 

 


