
 

 

 

 

 

Edital 17/2018 

Concurso para Seleção de Proposta de Logotipo do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo 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 Logotipo para o curso de Arquitetura e Urbanismo da FJN.  

 

1. DO OBJETIVO 

 

1.1 O objetivo do presente Edital é a seleção de proposta de Identidade Visual 

(logotipo) para o curso de Arquitetura e Urbanismo da FJN. O concurso será 

realizado de acordo com as especificações constantes neste Edital e 

regulamento. 

1.2 Entende-se por logotipo a identificação de uma instituição ou empresa por 

meio de seu próprio nome, escrito por extenso ou abreviadamente (sigla), de 

forma estilizada. 

1.3 Entenda-se por marca a identificação de uma instituição ou empresa por 

meio da junção do logotipo com uma imagem ou desenho que, de algum 

modo, a represente. 

1.4 O logotipo da proposta vencedora deste concurso passará a ser de 

propriedade exclusiva da FJN e por ela poderá ser utilizada, em sua forma 

original ou adaptada, para identidade visual em suas provas, manuais, 

folders, cartazes, papéis timbrados, convites, envelopes, bandeiras, site 

institucional, eventos e em outras aplicações definidas pela FJN. 

1.5 Integram este edital, para fins e efeitos, os seguintes anexos: 

Anexo I – Ficha de Inscrição; 

Anexo II – Modelo de Termo de Cessão de Direitos Autorais. 

 

2. DOS PARTICIPANTES 

 

2.1 Podem participar deste concurso estudantes regularmente matriculados no 

Curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Juazeiro do Norte – FJN. 

O intuito da seleção de logotipo para o Curso de Arquitetura e Urbanismo da 

FJN promovido pela coordenação do curso de Arquitetura e Urbanismo é 

estimular os discentes a contribuir para a criação da Identidade Visual. 



2.2 O número de participantes é ilimitado. Cada candidato poderá apresentar 

uma proposta de logotipo para se tornar a marca do curso. 

2.3 As propostas podem ser criações individuais ou coletivas. No caso de criação 

coletiva, a ficha de inscrição deverá ser preenchida por apenas um 

integrante, que será considerado o representante legal do grupo. 

 

3. DA ORGANIZAÇÃO  

3.1. A seleção da proposta para Identidade Visual será organizada pela 

Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo.  

3.2. À Coordenação de Arquitetura e Urbanismo cabe:  

I. Promover a publicidade desta Seleção;  

II. Selecionar docentes e profissionais da área de Arquitetura e Design para 

formar a Comissão Julgadora;  

III. Resolver os casos omissos;  

IV. Divulgar o resultado final da seleção.  

3.3. 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 ato de inscrição implica na afirmação por parte do inscrito de que detém os 

direitos autorais e patrimoniais referentes ao trabalho em questão, 

respondendo por sua autenticidade. 

4.2  O discente deverá preencher formulário de inscrição constante no anexo I 

deste regulamento. 

4.3  O valor da inscrição será 1 kg (um quilo) de alimento não perecível.  

4.4  O formulário de inscrição poderá também ser obtido na Coordenação do 

Curso de Arquitetura e Urbanismo.  

4.5  O discente poderá inscrever e entregar a proposta no período de 09 de abril 

de 2018 a 04 de maio de 2018.  

4.6  Serão consideradas somente as inscrições realizadas por meio do 

preenchimento completo do referido formulário e entregue na secretaria da 

coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo dentro do período de 

inscrição.  



4.7  Serão desconsideradas as inscrições enviadas por quaisquer outros meios.  

4.8  As propostas deverão ser entregues em envelope lacrado separado da ficha 

de inscrição e que contenham os seguintes itens obrigatórios: 

4.8.1 Cópias impressas do logotipo em 2 (dois) tamanhos (10x15cm e 5x7,5cm), 

em papel A4, branco, gramatura livre, sendo 1 (uma) cópia colorida e 1 

(uma) cópia em preto e branco; 

4.8.2 Texto impresso, em quatro vias, com justificativa conceitual e estudos para 

o desenvolvimento do logotipo, de no máximo 1 (uma) lauda, redigido em 

português, em papel tamanho A4. 

4.8.3 Os respectivos arquivos digitais devem ser entregues com extensão .jpg 

ou .png, em pen-drive ou CD/DVD. 

4.9  Cada discente/equipe poderá inscrever no máximo uma proposta.  

4.10 As peças do projeto não devem conter marcas, nomes, pseudônimos, 

assinaturas ou quaisquer indicações que possam ser utilizadas para 

identificar a autoria, sob pena de desclassificação sumária. 

4.11 A apresentação de quaisquer elementos além dos aqui indicados ou o 

não atendimento de todos os requisitos descritos, acarretarão o indeferimento 

da inscrição do concorrente. 

4.12 Sob nenhum pretexto serão aceitos projetos que estejam em 

desacordo com os critérios estipulados neste Edital, não cabendo nenhum 

recurso de seu autor. 

 

5. DO CALENDÁRIO 

5.1. 09/04/2018 – Abertura das inscrições. 

5.2. 04/05/2018 – Encerramento das inscrições e das propostas entregues 

pessoalmente na coordenação de Arquitetura e Urbanismo. 

5.4. 07/05/2018 – Abertura dos envelopes e organização do material pelo 

funcionário responsável, atribuindo números para cada proposta. 

5.5. 08/05/2018 – Início do período de análise das propostas pela Comissão 

Julgadora. 

5.6. 18/05/2018 – Divulgação e entrega do prêmio ao primeiro classificado e de 

menção honrosa ao segundo e ao terceiro classificados, no auditório da FJN.  

 

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 – Desvinculação de outros logotipos existentes e utilização de 

traços e soluções ao mesmo tempo contemporâneas e baseadas na tradição 

gráfica caririense - 2,5 pontos;  

II. Criatividade - Visão nova e projeto moderno de logotipo, abordagens objetivas 

e subjetivas pertinentes com as demandas de uso da marca, como também a 

resolução estética – 2,5 pontos. 

III. Aplicabilidade – Para policromia, monocromia e aplicação sobre cores e 

materiais diversos – 2,5 pontos.  

IV. Logotipo autoexplicativo – Capacidade de transmissão da ideia apresentada - 

2,5 pontos.  

6.2 Cada critério deverá ser pontuado com uma nota entre 0 (zero) e 2,5 (dois e 

meio), com intervalos de meio ponto. 

6.3 A apreciação das propostas será feita pela Comissão Avaliadora nomeada 

pela Coordenação do Curso de Arquitetura e Urbanismo. 

6.4 Cada membro da Comissão Julgadora atribuirá as notas a cada proposta de 

forma individual e independente. 

6.5 Os três trabalhos que obtiverem as maiores notas estarão classificados. 

6.6 Havendo empate que impossibilite a classificação de apenas três propostas, 

o Presidente da Comissão Julgadora proferirá o voto de desempate. 

6.7 A Comissão Julgadora se reserva o direito de não classificar nenhum dos 

trabalhos apresentados, caso nenhum deles esteja de acordo com este Edital ou 

atenda aos critérios de julgamento. 

6.8 A autoria de todas as propostas permanecerá anônima para a Comissão 

Julgadora. 

 

7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

7.1. A divulgação da proposta selecionada será realizada dia 18 de maio de 

2018, no encerramento da Semana de Arquitetura e Urbanismo da FJN.  

 

8. DA PROPOSTA SELECIONADA  

8.1 A proposta vencedora terá sua propriedade intelectual cedida de pleno direito 

e por prazo indeterminado à FJN, à qual não caberá quaisquer ônus sobre o uso 

da proposta vencedora, tais como pagamento de cachês, direitos autorais e 



outros pagamentos ou ressarcimentos que venham a ser reivindicados pelo 

autor. 

8.2 A assinatura do Termo de Cessão dos Direitos Autorais pressupõe, por parte 

do ganhador do concurso, a tácita aceitação do que consta no subitem 8.1. 

 

9. DA PREMIAÇÃO  

9.1. Ao(s) autor(res) do projeto vencedor, será conferido um prêmio no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais).  

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

vencedora.  

9.2 A comissão organizadora e a comissão julgadora não poderão ser 

responsabilizadas por eventuais problemas de autoria, como plágios e 

similaridades comprovadas. Em caso de constatação de irregularidades, a 

comissão julgadora se reserva o direito de anular o prêmio conferido. 

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS  

10.1 A FJN poderá cancelar o concurso de que trata este Edital a qualquer 

momento, em razão de caso fortuito ou de força maior e também por ausência de 

inscrições, a seu critério, sem que isso implique qualquer direito indenizatório a 

qualquer parte. 

10.1. Somente serão acatadas inscrições que estejam em acordo com os 

critérios estabelecidos no presente regulamento.  

10.2. Serão desclassificadas propostas plagiadas em sua totalidade. 

10.2 Não caberão recursos ou quaisquer manifestações legais contra o resultado 

proclamado pela Comissão Julgadora.  

10.3. O(s) discente(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 discente 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 de Logotipo. 

10.5. O(s) discente(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 pela Coordenadoria do Curso de 

Arquitetura e Urbanismo e Comissão Organizadora.  

 

Juazeiro do Norte, 05 de abril de 2018. 

 

 

 
  



 
ANEXO I 
 
 
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PARA CRIAÇÃO DO LOGOTIPO DO CURSO DE 
ARQUITETURA E URBANISMO DA FACULDADE DE JUAZEIRO DO NORTE – FJN 
 
 
POR MEIO DA PRESENTE, SOLICITO MINHA INSCRIÇÃO NO CONCURSO ACIMA 
REFERIDO E DECLARO ESTAR CIENTE DE QUE A MESMA IMPLICA MINHA TOTAL 
CONCORDÂNCIA E O CUMPRIMENTO DE TODAS AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO 
EDITAL DO CONCURSO, BEM COMO DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, A VERACIDADE 
DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÕES POR MIM APRESENTADAS. 
 
 

Nome Completo:  

Registro de Identidade:                                                                        Órgão expedidor: 

CPF: 

Nº de matrícula: 

Estado Civil: 

Nacionalidade: 

Data de nascimento:                                                                             Local de nascimento: 

Endereço: 

Logradouro:                                                                                           N.°: 

Complemento (apto/bloco): 

Bairro:                                                                                                    Cidade: 

Estado:                                                                                                   CEP: 

E-mail: (obrigatório) 

Tel. Res. (com DDD): 

Tel. Cel. (com DDD): 

 
 
 
                                           ______________________________________________ 
Local e Data 
 
 
 
______________________________________________ 
Assinatura 
 
 
ATENÇÃO: 



Verifique os dados e documentos encaminhados para a inscrição. 
Na falta de dados completos ou documentos, a inscrição não será efetuada. 



ANEXO II 

 
TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 
 
Declaro ser o titular exclusivo, originário, de todos os direitos autorais, de âmbito patrimonial e 
moral, no que couber, sobre o trabalho por mim enviado nesta data, ao CONCURSO DE 
LOGOTIPO – CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA FACULDADE DE JUAZEIRO DO 
NORTE - FJN, ocasião que cedo e transfiro à FJN, regularmente inscrita no CNPJ sob o n° 
12484705/0002-91, com sede à Rua São Francisco, 1224 – São Miguel – Juazeiro do Norte-CE 
– Cep.: 63.040.475, por meio deste instrumento, de forma total, definitiva e exclusiva, sem 
qualquer limitação temporal ou territorial, os direitos patrimoniais, autorizando-a a utilizar a obra 
selecionada parcial ou totalmente, direta ou indiretamente, em quaisquer das modalidades 
previstas no artigo 29 da Lei 9.610/98. A presente cessão tem caráter irretratável e irrevogável. 
 
 
 
                                   _______________________________________________________ 
Local e Data 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________ 
Assinatura 
 
 
 
 
 
Nome: _________________________________________________________ 
 
RG: ___________________________________________________________ 
 
CPF: __________________________________________________________ 
 
(Obs.: A assinatura deverá ter a firma reconhecida) 


