
 

 

 

Edital 11/2017 

Seleção de Melhor Proposta para Logotipo da Farmácia 

Universitária Santa Teresa da Faculdade de Farmácia da 

Faculdade de Juazeiro do Norte (FJN) 

 

O Diretor da Faculdade de Juazeiro do Norte - FJN, professor JOSÉ MARCONDES MACEDO LANDIM, no 

uso de suas atribuições regimentais e considerando as demais legislações pertinentes, torna público o 

presente EDITAL que regerá o Processo de Seleção de Melhor Logotipo para Farmácia Universitária Santa 

Teresa da Faculdade de Farmácia da FJN. 

 

1. DO OBJETIVO  

O objeto do presente Edital é a seleção de melhor proposta de logotipo para Farmácia Universitária da 

Faculdade de Farmácia da FJN. 

 

2. DO REGULAMENTO 

2.1 DO OBJETO 

2.1.1. Seleção de Melhor logotipo para Farmácia Universitária da Faculdade de Farmácia da FJN promovido 

pela Coordenação do Curso de Farmácia e Coordenação do Curso de Arquitetura. O intuito é estimular os 

alunos dos Cursos de Graduação supracitados a contribuir para a escolha do logotipo da Farmácia 

Universitária.  

2.1.2 Como critério de seleção serão considerados aptos a participar os alunos de Arquitetura e/ou 

Farmácia regularmente matriculados no Curso da Faculdade de Juazeiro do Norte. 

2.1.3 Para esse regulamento, Farmácia Universitária é um cenário de prática diferenciado de ensino e 

aprendizagem, que é entendida como um estabelecimento de saúde público ou privado, e reconhecida 

como um ambiente de cuidado à saúde e não inteiramente comercial, com caráter formador, inovador e 

comprometido com a ética e a qualidade da educação universitária farmacêutica. Trata-se de um 

instrumento de ensino, pesquisa e extensão, onde se desenvolvem atividades privativas do Farmacêutico, 

sendo, portanto, obrigatório obedecer e estar em conformidade com as legislações sanitária, profissional, 

legal e trabalhista vigentes. No contexto da educação interdisciplinar, corresponde a um cenário que 

favorece a formação do farmacêutico para atuar em equipes multiprofissionais, participando de ações 

integradas aos demais níveis de atenção à saúde, individual ou coletiva.  

2.1.4. A Farmácia Universitária Santa Teresa será de natureza privada e poderá fazer parcerias com o 

Sistema Único de Saúde para desenvolvimento de campanhas de saúde.  

 

3. DA ORGANIZAÇÃO  



 

 

3.1. A Seleção da Melhor Proposta para Logotipo da Farmácia Universitária Santa Teresa será 

organizada pela Coordenação do Curso de Farmácia e Coordenação do Curso de Arquitetura.  

3.2. À Coordenação de Arquitetura cabe: 

I. Promover a publicidade desta Seleção;  

II. Selecionar docentes para formar a Comissão Julgadora; 

III. Resolver os casos omissos em solidariedade com a Coordenação de Farmácia; 

IV. Divulgar o resultado final da seleção. 

3.3. À Coordenação de Farmácia cabe: 

I. Promover a publicidade desta Seleção;  

II. Selecionar docentes para formar a Comissão Julgadora; 

III. Apoiar a Coordenação de Arquitetura no processo de escolha da melhor proposta; 

IV. Estabelecer contato com os parceiros; 

V. Resolver os casos omissos em solidariedade com a Coordenação de Arquitetura; 

VI. Apoiar a escolha dos docentes para a seleção. 

3.4. À Comissão Julgadora caberá: 

I. Fazer o julgamento das propostas;  

II. Emitir parecer com o resultado final da seleção.   

  

4. DA INSCRIÇÃO E ENTREGA DO PROJETO 

4.1. O aluno deverá preencher formulário de inscrição no anexo 1 deste regulamento. A inscrição será 

gratuita. 

4.2. Os formulários poderão ser obtidos nas Coordenações dos Cursos de Farmácia ou Arquitetura. 

4.3. O aluno poderá inscrever a proposta no período de 05.05.2017 a 26.05.2017. 

4.3.1. Poderão se inscrever alunos de Arquitetura e Farmácia.  

4.4. Serão consideradas somente as inscrições realizadas por meio do preenchimento completo do referido 

formulário, finalizadas e enviadas dentro do período de inscrição. 

4.5. Serão desconsideradas as inscrições enviadas por quaisquer outros meios. 

4.6. As propostas deverão vir identificadas com o nome da equipe ou aluno responsável. 

4.7. Cada aluno/equipe poderá inscrever no máximo uma proposta.  

4.8. A proposta pode ser entregue até dia 26.05.2017 na Coordenação de Farmácia ou Arquitetura.  

4.9. O projeto do logotipo deverá ser apresentado em laudas A4 com o desenho do projeto em plano e no 

formato tridimensional. 

4.10. O desenho do logotipo deve ser acompanhado de uma lauda em A4 com a justificativa defendendo o 

projeto. 

 

5. DA REALIZAÇÃO 

5.1. A seleção da melhor proposta será realizada dia 02.06.2017. 

 

6. DA AVALIAÇÃO 

6.1. DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

6.1.1. As propostas do logotipo serão analisadas com base nos seguintes critérios: 

I. Originalidade – 2,5 pontos; 

II. Qualidade artística e design – 2,5 pontos; 



 

 

III. Perspectiva de conexão da Farmácia com o cuidado em saúde – 2,5 pontos; 

IV. Logotipo autoexplicativa - 2,5 pontos. 

6.2. A Avaliação será realizada dia 02.06.2017 em sala da FJN definida posteriormente.  

6.2.1. A apreciação das propostas será feita pela Comissão Avaliadora nomeada pelos Coordenadores dos 

Cursos de Farmácia e Arquitetura. 

6.2.2. Cada equipe ou aluno terá o máximo de cinco minutos para apresentar a proposta para a Comissão.  

 

7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

7.1. A relação da proposta selecionada será realizada dia 09.06.2017. 

 

8. DA PROPOSTA SELECIONADA 

8.1. Será selecionada uma proposta para logotipo.  

8.2. A proposta selecionada será eleita para ser utilizada pela FJN. 

8.3. O(s) aluno(s) vencedor(es) da melhor proposta cederá(ão) seu projeto à Faculdade de Juazeiro do 

Norte sem ônus para esta última.  

8.4. O projeto deverá ser entregue no formato de arquivo tipo Corel Draw®, PDF e JPEG. 

 

9. DA PREMIAÇÃO 

9.1. O(s) aluno(s) que apresentou(aram) a melhor proposta receberá(ão) como prêmio o valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais).  

9.1.1. O prêmio será entregue em valor único para o vencedor ou equipe vencedora. 

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. Somente serão acatadas inscrições que estejam em acordo com os critérios estabelecidos no 

presente regulamento. 

10.2. Serão desclassificadas propostas de coletor plagiadas em sua totalidade.  

10.3. O(s) aluno(s) participante(s) deverá(ão) autorizar o uso de sua imagem e de seu nome e imagem de 

sua(s) obra(s) em todo o material de divulgação da Faculdade de Juazeiro do Norte. Se o aluno for menor 

de idade, os pais devem autorizar o uso de sua imagem e de seu nome no material de divulgação.  

10.4. A Faculdade de Juazeiro do Norte não se responsabilizará com custos referentes à fase de 

elaboração do projeto para proposta da logotipo. 

10.5. O(s) aluno(s) cuja proposta for selecionada não receberá(ão) patrocínio ou qualquer outro tipo de 

remuneração. 

10.6. Não serão devolvidos documentos ou quaisquer materiais de inscrição entregues ou enviados. 

10.7. O ato da inscrição implica em plena concordância com os termos aqui estabelecidos. 

10.8. Os casos omissos serão avaliados pelas Coordenações dos Cursos de Arquitetura e Farmácia 

Comissão Organizadora. 

 

Juazeiro do Norte, 03 de maio de 2017 

 

________________________________________________________ 

JOSÉ MARCONDES MACÊDO LANDIM 

Diretor da FJN  



 

 

 

ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO 

Logotipo da Farmácia Universitária Santa Teresa da Faculdade da Faculdade de Juazeiro 

do Norte (FJN) 

EDITAL 11/2017 

Nome:  

Nome:  

*Nome:  

E-mail: Semestre: 

Tel.:  

 

* Em caso de mais de três componentes, colocar no verso. 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE ______________________________________________________ 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

Responsável pelo recebimento da Inscrição 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

R E C I B O 

 

Nome:  

Nome:  

*Nome:  

E-mail: Semestre: 

Tel.:  

 

* Em caso de mais de três componentes, colocar no verso. 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE ______________________________________________________ 

 

------------------------------------------------------------------------- 

Responsável pelo recebimento da Inscrição 


