
Edital do Concurso da Logomarca Comemorativa dos 50 anos da Zootecnia 

 

Promotora: Associação Brasileira de Zootecnistas 

Organização: Grupo de Voluntários da Zootecnia (VZoo – FZEA/USP) 

 

O curso de Zootecnia completará seus 50 anos de implantação em 2016, um grande 

evento para todos da área. As comemorações terão seu auge no Congresso Brasileiro de 

Zootecnia – ZOOTEC/2016, em Santa Maria – RS. Com o objetivo de criar um selo comemorativo 

para ser utilizado em todos os eventos da área, a Associação Brasileira de Zootecnistas (ABZ) 

está promovendo o Concurso da Logomarca Comemorativo dos 50 anos da Zootecnia no Brasil. 

As normas para a participação no concurso são: 

1. O participante deverá desenvolver de uma a três logos com o tema “Zootecnia” e enviá-

lo para o e-mail: abz@abz.org.br no período de 10/11/2015 a 10/01/2016; 

a. Todo e qualquer material recebido fora do prazo não será avaliado. 

2. Apenas profissionais da área de Zootecnia e estudantes da área de ciências agrárias 

terão participação aceita; 

a. É permitida a participação conjunta de no máximo duas pessoas. 

b. Não é permitida a participação de empresas. 

c. A comprovação de profissional ou de estudante será feita mediante o envio de 

cópia digitalizada do diploma ou do atestado de matrícula. 

3. O material deve ser enviado em formato PDF, Corel ou JPEG em alta qualidade com 

resolução de 300 ppi (pixels per inch) ou mais; 

a. Não há limite de cor e nem parâmetros fixos em relação à arte, ou seja, é de livre 

criação do autor desde que condizente ao tema. 

b. Não é permitido o uso de imagens de desenhos feitos à mão. 

c. Não é permitido plágio. 

d. Poderá haver alterações no material enviado caso a resolução não esteja dentro 

do estabelecido. 

4. O material enviado passará previamente por uma triagem e depois seguirá para o júri 

da ABZ, onde será escolhido o vencedor do concurso; 

5. A premiação consistirá na inscrição gratuita no ZOOTEC2016 e no recebimento de um 

troféu de mérito ao trabalho realizado. 

 

O participante deve se enquadrar em todas as regras listadas para participar e ser 

premiado. E que a imaginação tome conta da criatividade! 

 

Caso haja dúvidas, contate a organização pelo e-mail: abz@abz.org.br 


