
NA PROCURA DA NOVA IMAGEM 
GRÁFICA INSTITUCIONAL

CONVOCATÓRIA
A União de Universidades da América Latina e o Caribe (UDUALC)

convoca às comunidades universitárias concursar com propostas de Design Gráfico 
 para sua nova imagem gráfica institucional

Antecedentes
A UDUALC é uma organização não governamental com mais de 70 anos de existência, sem fins de lucro, que impulsa a melhora e a integração 
das universidades da América Latina e o Caribe. A ênfase da ação foca-se no fortalecimento dos princípios universitários de liberdade de inves-
tigação, de cátedra e de plena autonomia.

O espírito da UDUALC condensa em suas ações o desenvolvimento de uma sociedade livre, pacífica e democrática em favor dos ideais de 
uma identidade latino-americana de respeito à dignidade humana. É uma associação que, através do Ensino Superior, promove a diversidade 
cultural e a interculturalidade em condições equitativas, reconhecendo a multiplicidade e os modos de aprendizagem. Impulsa às universida-
des aplicar os conhecimentos de forma integral e interdisciplinar na procura de soluções à agenda social.

No marco da XXI Assembleia Geral Extraordinária da UDUALC, realizada o 10 de novembro de 2022 na Universidade Nacional de Colôm-
bia, foi acordada a incorporação da letra C no histórico acrónimo da UDUAL com o intuito de manter clara a presença das universidades do 
Caribe que são afiliadas. Nesse sentido, o concurso centra-se na atualização da identidade institucional que se preocupa de estar afim com o 
novo acrónimo UDUALC.

Termos e Condições
1) O concurso é aberto para os alunos, acadêmicos e ex-alunos de disciplinas afins à comunicação gráfica, sem importar sua nacionalida-

de, idade e funções em qualquer instituição de Ensino Superior afiliada à UDUALC (ver o listado aqui), que exiba qualquer tipo de com-
provante que os acredite como parte de alguma universidade.

2) A participação pode ser individual ou coletiva sempre que se tenha claridade no que se refere ao prémio ser único e indivisível, e, no 
caso de apresentar um trabalho em equipe, o responsável precisa ser um só.

3) A imagem institucional deve representar a integração da América Latina e o Caribe, e suas culturas, através das suas universidades.
4) A imagem proposta precisa ser adequada para a fácil reprodução e identificação do acrónimo UDUALC em meios impressos e digitais.
5) Sobre as propostas: 

a) O design pode ser um logótipo, imagotipo ou isotipo. 
b) A proposta deve ser inédita, não tiver sido apresentada num outro concurso, nem contar com o registro de propriedade intelectual.
c) O design precisa considerar que sua reprodução possa realizar-se em diversos materiais (papel, tela, plástico ou mais outro material 

promocional), assim como em meios digitais.
d) O design pode ter como máximo 3 tintas e deve permitir sua aplicação em cor, em alto contraste (branco e negro) e em escala de 

cinzentos.
e) Deve-se considerar como tamanho mínimo de redução 2 centímetros para os meios impressos e 200 pixels para meios eletrônicos; 

assim como procurar que todos os elementos sejam legíveis.
6) As propostas vão enviar-se em formato digital através de Dropbox ou Google Drive para: premios@udual.org com as seguintes carac-

terísticas:
a) A pasta deve conter os arquivos do design na versão em color, branco e negro e na escala de cinzentos. Esses arquivos precisam estar 

em formatos de vetores (.ai ou .eps) convertidos em curvas, assim como em formato .pdf e formato de imagem .jpg em resolução de 
300 DPI, e o formato deve ser 20 x 20 cm como dummie da apresentação.

b) Ficha técnica escrita em Word que considere a tipografia usada, retícula de construção que contenha os espaços gráficos de segu-
rança visual e códigos de Pantone usados, assim como o hexadecimal e a porcentagem para tintas em processo CMYK.

c) Um documento em Word com a justificação dos elementos gráficos usados no design, tais como a conotação da cor, linhas, etc.
d) Carta assinada pelo autor, ou autores, da obra onde especifique que, no caso de ganhar o concurso, cederão os direitos do logotipo à 

UDUALC.
e) Os participantes deverão incluir nas suas propostas seu nome, pais, universidade que representam (com documentação que acredite), 

e-mail e telefone de contato.
f) A última data para receber propostas vai ser na sexta-feira 31 de março de 2023.
g) As obras que não cumpram com algum dos requisitos indicados nesse numeral não vão ser avaliadas pelo júri qualificador.

Prémio
• Vai oferecer-se o prémio único de U.S. $1,000.00 (MIL DÓLARES 00/100 USCY) para o design ganhador, cujo autor ou autores cederão 

os direitos de reprodução à UDUALC.
• O júri vai ser formado por destacados artistas plásticos e designers gráficos de grande reconhecimento e prestígio, em número ímpar, 

designado pela UDUALC.
• O falho vai ser inapelável e vai conhecer-se na sexta-feira 28 de abril de 2023 no website da UDUALC, assim como nas suas redes sociais  

institucionais.
• Qualquer dúvida ou imprevisto vai ser tratado e comunicado pelo Comité Organizador do concurso.
• A participação nessa convocatória implica aceitar todos seus termos.

Mexique, Tlatelolco, 1er décembre 2022

https://www.udual.org/principal/instituciones-de-educacion-superior/



