Concurso de Criação de Logomarca do Núcleo de Apoio à Docência do Centro de Ciências da
Saúde (NAD- CCS)
EDITAL Nº 01/2018
CAPÍTULO I – DO OBJETIVO
Art. 1º. O concurso de criação de logomarca do NAD-CCS tem por objetivo a criação de uma
logomarca que será usada para identificar e representar o NAD-CCS.
Art.1.1. O Núcleo de Apoio à Docência tem como principal objetivo fomentar espaços
de aperfeiçoamento didático-pedagógico e de suporte para o desenvolvimento das
atividades docentes. Propõe investir na valorização e qualificação continuada do trabalho
docente. Prevê ampliar o assessoramento pedagógico ao trabalho docente e realiza-lo
próximo aos locais de atuação dos/as docentes. Para mais informações acesse o site:
http://apoioadocencia.ufes.br/
CAPÍTULO II – DAS CATEGORIAS
Art. 2º - O concurso de logomarca do NAD-CCS será aberto para todos os discentes da UFES Campus Goiabeiras e Maruípe.
CAPÍTULO III - DA INSCRIÇÃO
Art. 3º. As inscrições estarão abertas do dia 21 de setembro a 08 de outubro de 2018. A
inscrição é de caráter individual e poderá ser efetuada mais de uma inscrição, devendo cada
participante enviar 01 (uma) imagem por vez, através do e-mail: nad.ccs@gmail.com. (anexo I)
Art. 4º. As imagens deverão obedecer ao tema proposto e não poderão conter conteúdo
julgado impróprio. As imagens devem ser inéditas, ou seja, nunca terem sido utilizadas para
fins de concurso e os participantes só poderão inscrever imagens de sua própria autoria. Não
serão aceitas imagens retiradas da internet.
Art. 5º. A inscrição consiste em:
1 - Envio da ficha de inscrição contendo dados pessoais e a imagem anexada no documento
além das informações da imagem: texto explicativo sobre a imagem, com no máximo 400
caracteres, demonstrando a relação da imagem com o tema central do concurso. (Anexo I);
2 - Envio da imagem no formato.png ou .jpge , com ou sem fundo, no tamanho 10cmX10cm.
CAPÍTULO IV - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
Art. 6º. A escolha da melhor imagem será realizada por uma comissão julgadora composta
pelos membros do NAD-CCS. A Comissão Julgadora avaliará os trabalhos no período
compreendido entre 09 de outubro e 19 de outubro e a divulgação do resultado do concurso
será no dia 30 de outubro 2018, durante a I Mostra de Metodologias Ativas do NAD-CCS. Será
mantido o anonimato do autor da imagem até que ela seja escolhida. As imagens serão
avaliadas considerando os seguintes critérios:
A) Adequação da imagem à temática: Capacidade de retratar e explicar o tema;

B) Qualidade da foto: resolução da imagem;
C) Criatividade: potencial de estimular novos olhares sobre o tema proposto.
CAPÍTULO V – DOS DIREITOS AUTORAIS
Art. 7º. A comprovação de autoria da imagem é de responsabilidade do(a) candidato(a). Fica
estabelecido com os(as) autores(as) da imagem premiada a assinatura da declaração de
Cessão dos Direitos Autorais, para uso pleno da imagem pelo NAD-CCS. No caso de o candidato
ser menor de 18 anos, o seu responsável legal deverá assinar a declaração de Cessão de Uso
da Imagem (anexo II).
CAPÍTULO VI – DA PREMIAÇÃO
Art. 8º. Será premiada a imagem que melhor representar o Núcleo de Apoio à Docência - CCS,
sob a ótica dos membros deste núcleo. A premiação será realizada no dia 30 de outubro de
2018 no Auditório Rosa Maria Paranhos (Elefante Branco), ao próprio candidato (a) ou a seu
representante.
CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 9º. O envio da inscrição implicará na concordância e aceitação de todos os termos e
condições do presente edital. O não cumprimento de qualquer item deste edital implicará na
desclassificação do candidato.
Art. 10º. Dúvidas acerca deste concurso poderão ser esclarecidas, via e-mail:
nad.ccs@gmail.com. As dúvidas e os casos omissos deste edital serão resolvidos pela Comissão
Organizadora, em caráter soberano e irrecorrível.

Anexo I

Ficha de Inscrição

Nome:
Data de nascimento:

Telefone:

Sexo: F ( ) M ( )

Curso:

E-mail:
Inserir Imagem:

Anexo II
DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE USO DE IMAGEM

EU, ________________________________________________________________________,
portador da Cédula de Identidade nº ____________________________________________;
CPF nº _____________________________________________, declaro que possuo os direitos
autorais da imagem da Logomarca Intitulada: ________________________________
___________________________________________________________________________,
enviada ao CONCURSO DE CRIAÇÃO DE LOGOMARCA DO NAD-CCS e autorizo seu uso e
veiculação, sem qualquer ônus, e em quaisquer meios de divulgação utilizado pelo NAD-CCS e
pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), em qualquer tempo. As imagens poderão
ser utilizadas para reprodução parcial ou integral, com ou sem edição; distribuição;
comunicação ao público, tais como exibições e exposições; utilização no site do NAD/UFES; e
outras modalidades de utilização existentes. Estou ciente de que a Universidade Federal do
Espírito Santo (UFES) dispõem da prerrogativa de utilização ou não das imagens, e não tem
responsabilidade pelo uso indevido de terceiros em outros veículos sem o consentimento do
autor ou da UFES.

______________________, _________ de __________________ de ______________.
____________________________________________________________
Assinatura

