
Informações e Critérios do Concurso

Como participar

Como ponto de partida, pense conceitualmente sobre a resposta a esta

pergunta: Qual é O Som de Todo o Conhecimento Humano?

1. A resposta deve ser um som que seja global, inteligente e familiar.

2. O som deve incorporar uma das seguintes sugestões criativas que

apresentamos como fonte de inspiração: Formação de Conexões,
Crescimento do Conhecimento, Perguntas e Respostas, Informações
Confiáveis, Conhecimento Livre e Aberto, Seres Humanos do
Movimento Wikimedia ou algo semelhante.

3. O som deve incorporar  uma mistura de sons, efeitos sonoros e

diferentes camadas.

4. O som não deve ter nenhuma palavra falada em qualquer idioma.

5. O som deve incorporar mais do que apenas sons baseados num

computador (por exemplo, o som de digitar em um teclado).

6. O som deve representar uma experiência global compartilhada de

descoberta, sem destacar uma cultura ou local específico.

Não tem certeza por onde começar? Experimente estes recursos gratuitos

para começar!

Como enviar um logotipo sonoro

Clique em enviar seu logotipo. Você vai ter que ler e concordar com as regras

do concurso, preencher as informações solicitadas, adicionar colaboradores

(se houver), adicionar as ferramentas usadas e explicar brevemente seu som

e sua inspiração. Ao enviar seu logotipo sonoro, você concede à Fundação

Wikimedia o direito de reproduzir e executar seu áudio sem atribuição

durante a duração do concurso. Maiores informações estão disponíveis em

regras do concurso.

https://soundlogo.wikimedia.org/pt/saiba-mais/#recursos
https://soundlogo.wikimedia.org/pt/formulario-de-envio/
https://soundlogo.wikimedia.org/pt/formulario-de-envio/#regras-do-concurso


Quem pode participar

Qualquer pessoa acima de 13 anos de idade pode participar. Assim como

recebemos de braços abertos a todos que querem editar a Wikipédia,

também recebemos de braços abertos a todos que querem participar deste

concurso. Você não precisa ser um músico profissional ou produtor musical

para participar.

Critérios para envio de logotipo sonoro

Seu logotipo sonoro original deve ser de pelo menos 1 segundo e não mais de

4 segundos, e deve ser criado com um único/múltiplos sons originais e/ou um

único/múltiplo CC0 (Creative Commons Zero) ou sons pré-gravados de

domínio público (ou um remix de CC0/sons de domínio público). Os logotipos

sonoros devem ser em MP3, OGG ou WAV e não podem ter mais de 100 MB.

Cada participante pode enviar até 3 logotipos sonoros.

Critérios de seleção

Um painel de voluntários da Wikimedia, com a ajuda de especialistas em

logotipos sonoros da MassiveMusic e um musicólogo independente,

atribuirão aos logotipos  que cumprem os critérios de envio uma pontuação

de até 10 para cada um dos critérios abaixo listados. Cada seção tem um peso

diferente que contará para a média da pontuação final:

1. Logotipo sonoro  corresponde conceitualmente: Até que ponto o

logotipo sonoro representa o espírito do movimento Wikimedia? O

logotipo sonoro consegue comunicar a mensagem de uma das

sugestões criativas? Até que ponto o som parece humano, inspirado,

inteligente e caloroso? — 50% do peso.

2. Originalidade/singularidade: Até que ponto o logotipo sonoro soa

original e único? Quanto o logotipo se destaca em comparação com

outros logotipos sonoros?—25% do peso.

3. Potencial para gerar uma forte lembrança (recall) da marca: Com que

facilidade você acha que poderia lembrar do logotipo sonoro? Com que

https://www.massivemusic.com/en


facilidade você acha que poderia replicar (cantar / cantarolar / tocar) o

logotipo sonoro?—25% do peso.

https://soundlogo.wikimedia.org/pt

https://soundlogo.wikimedia.org/pt

