EDITAL UESC Nº 69
ABERTURA DE INSCRIÇÕES e REGULAMENTO
Projeto de Extensão “Civil como nunca Civil”– Logomarca e Imagem de
capa
A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC),no uso de suas atribuições,
torna público o Edital para inscrições para o concurso “Logomarca e Imagem de capa do
projeto Civil como nunca Civil”, conforme especificações deste edital.
1. Objetivos do Projeto
Levar os ensinamentos e os conhecimentos acadêmicos, para além das salas de aula e
dos laboratórios de ensino e pesquisa, ensinando o aprendido às comunidades externas,
além de desafiar os discentes dos cursos de Engenharias a engenhar soluções,divulgá-las
e ensiná-las, nas formas de oficinas, exposições das produções técnico-científicas e
capacitações através de palestras de profissionais da área.
2. Público alvo
Discentes vinculados aos cursos de graduação em engenharias da UESC e de outras
instituições;
3. Logomarca e Imagem de capa
3.1. Objetivo:
Criar a identidade visual do projeto.
3.2. Cronograma
Inscrição da arte final para os concursos de
logomarca e imagem de capa do projeto

18 a 22 de setembro de 2017 Período e local a ser divulgado na
página do evento
http://www.uesc.br/eventos/desafioengenhar

Divulgação do resultado dos concursos
logomarca e imagem de capa do projeto

de

20 de novembro de 2017 durante a
II Semana das Engenharias

3.3. Normas de inscrição para o concurso de logomarca e imagem de capa:
A inscrição poderá ser individual ou em dupla, para discentes de cursos de graduação.
Na inscrição deverá ser anexada:
a) a ficha de inscrição
b)termo de cessão dos direitos autorais devidamente preenchido
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c)comprovantes de matrícula
d) entrega da proposta de arte apresentada em 3 cópias impressas, sem nenhum tipo de
identificação, e disponibilizados também por meio digital, em um arquivo vetorizado.
3.4 Normas de participação
Para o concurso de logomarcas, cada aluno poderá submeter apenas um trabalho.
3.5. Critérios de avaliação
a) Adequação da imagem ao tema;
b) Clareza de comunicação
c) Originalidade;
d) Aplicabilidade em cores, em preto e branco, em variadas dimensões e sobre diferentes
fundos;
e) Viabilidade técnica e econômica
f) Qualidade estética
3.6 Comissão Julgadora:
Será composta por três avaliadores.
4. Disposições Gerais:
4.1. Esclarecimentos sobre este Edital e informações adicionais poderão ser obtidas na
página
do
evento
http://www.uesc.br/eventos/desafioengenhar
ou
pelo
e-mails:
bienalcivil@uesc.br

4.2. Os trabalhos enviados para o concurso não serão devolvidos.
4.3. A comissão organizadora poderá cancelar a atividade, tema deste edital, em razão de
caso fortuito ou de força maior, ou ainda por insuficiência de inscrições, a seu critério, sem
que isso importe em qualquer direito indenizatório para os inscritos.
4.4. A logomarca e a imagem de capa vencedora serão adotadas como marca oficial do
projeto, e serão utilizadas em todos os eventos que envolvam o projeto, bem como,
documentos oficiais, jornais, revistas, folders, cartazes, banners envelopes, páginas da
internet e quaisquer outros veículos utilizados pelo “Civil como nunca Civil”.
4.5. Nas fichas de inscrição os nomes dos autores deverão estar por extenso e sem
abreviações.
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4.6. É de responsabilidade dos autores as revisões gramaticais, ortográficas e de
digitação, onde couber. As inadequações poderão implicar na desclassificação do mesmo,
a depender do grau de comprometimento.
4.7. Antes da inscrição, os autores devem certificar-se de que todos os dados do trabalho
estão corretos.
4.8. As informações mencionadas na inscrição são de inteira responsabilidade dos autores
ou membros da equipe inscrita.
4.9.Trabalhos que possam ser configurados como plágio pela Comissão Julgadora e/ou
Organizadores, por evidentes similaridades, serão desclassificados.
4.10. Os casos omissos serão analisados e decididos pela Comissão Organizadora do
evento.
Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 12 de maio de 2017.

ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO
REITORA
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