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ERRATA 

CONCURSO PARA CRIAÇÃO DE LOGO DO CURSO DE DANÇA DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU.

Onde se lê: 

5.6 - Cada uma das versões, mencionadas no subitem 5.5, deverá conter a proposta em três 

tamanhos: pequena (3 cm x 2 cm), média (9 cm x 4 cm) e grande (18 cm x 12 cm).

5.7 As propostas não devem conter nenhum tipo de identificação do(a) autor(a) ou 

autores(as).

5.9 - Todos os arquivos de imagem deverão estar em formato compatível com os softwares 

Illustrator (AI) e/ou CorelDraw (CDR) versão 18.0 ou inferior.

5.10.3 - Pasta única compactada em formato ZIP contendo as Propostas do logo enviadas 

em modelo digital em formato TIFF, resolução 300 dpi, com até 100Mb, nas cores e 

tamanhos definidos nos subitens 5.5 e 5.6 deste edital.

Leia-se: 

5.6 - Cada uma das versões, mencionadas no subitem 5.5, deverá conter a proposta em três 

tamanhos: pequena (3 cm x 2 cm), média (9 cm x 6 cm) e grande (18 cm x 12 cm), podendo 

ser menor na vertical ou na horizontal, mas não ultrapassando nenhuma das duas.

5.7 - As propostas não devem conter nenhum tipo de identificação do(a) autor(a) ou 

autores(as), nem da instituição IARTE/UFU, constando apenas: Curso de Dança. 

5.9 - Um arquivo com todos as imagens em formato compatível com os softwares 

Illustrator (AI) e/ou CorelDraw (CDR) versão 18.0 ou inferior.

5.10.3 - Pasta única compactada em formato ZIP contendo as Propostas do logo enviadas 



em modelo digital, como descrito no arquivo do item 5.9, e também no formato TIFF, 

resolução 300 dpi, arquivo ZIP com até 100Mb contendo todos os arquivos, nas cores e 

tamanhos definidos nos subitens 5.5 e 5.6 deste edital. Os arquivos podem estar tanto em 

formato  RGB (internet) como CMYK (impressão), cabendo ao(à) participante a 

escolha por seu formato de preferência. 


