
Concurso para a seleção da logomarca oficial das “Comemorações dos 120 Anos de 

Amizade Japão-Brasil em 2015” 

 

Outubro de 2014 

 

Em 2015, será celebrado os 120 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre 

o Japão e o Brasil e em comemoração a esta ocasião, serão realizados inúmeros eventos 

objetivando o fomento do intercâmbio nipo-brasileiro. Estamos realizando o concurso 

para a seleção da logomarca oficial a ser utilizada nos eventos comemorativos e nos 

materiais de divulgação como cartazes e folhetos de forma a fomentar o intercâmbio 

entre os dois países. Aguardamos a participação de todos os interessados com designs 

criativos que representem a relação de amizade Japão-Brasil.  

 

Regulamento: 

a) Aberto ao público em geral  

b) Prazo de inscrição: até 10 de novembro de 2014 

c) Inscrições: a proposta da logomarca deve ser enviada em arquivo digital para o 

e-mail: japanbrazil120@mofa.go.jp com as informações a seguir: 

i) Nome completo, sexo, idade, nacionalidade, profissão, endereço completo, 

telefone e e-mail para contato. 

ii) Uma breve explicação do significado da proposta do trabalho 

Obs: Serão divulgados o nome completo e a profissão do autor da logomarca 

vencedora, assim como o seu significado. 

d) Formato do arquivo digital: versão original e colorida em JPG, GIF ou PNG (não 

há restrições de número de cores e gradações).  

e) Tamanho do arquivo digital: até 500 KB (kilobytes), que se ajuste em tamanho 

A4 para impressão. 

f) Não há limite de inscrições por proponente 

g) Somente serão aceitas as inscrições de propostas originais e inéditas de autoria 

do próprio proponente. 

h) Serão automaticamente desclassificadas as propostas que insinuarem ofensas à 

ordem, aos bons costumes e às leis, bem como aquelas que promovam a calúnia e 

a difamação a outrem ferindo os direitos autorais de terceiros. Se tais 

irregularidades forem constatadas na proposta selecionada, mesmo após a 

conclusão da seleção, a mesma será desclassificada. 

i) Direitos autorais da logomarca: serão concedidos plenamente ao Ministério dos 

Negócios Estrangeiros do Japão. 

j) Edição da logomarca: a princípio, serão permitidas somente alterações no 
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tamanho, impressões em preto e branco e tradução de eventuais inscrições 

contidas na logomarca. 

 

Critérios de seleção: 

Será selecionada somente uma logomarca através da avaliação pelos dois países e 

utilizada como a logomarca oficial para as “Comemorações dos 120 Anos de Amizade 

Japão-Brasil”. 

 

Premiação: 

Serão concedidos um certificado de arte de excelência pelo Ministério das Relações 

Exteriores do Japão e uma lembrança japonesa pelas nossas representações 

diplomáticas no Brasil. 

 

Divulgação do resultado: O autor da logomarca selecionada será informado em 

meados de dezembro de 2014 e o resultado será publicado no site do Ministério dos 

Negócios Estrangeiros do Japão e da Embaixada do Japão no Brasil. 

 

Contato: 

Divisão da América Latina do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão 

e-mail: japanbrazil120@mofa.go.jp  
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