
  
 

 

Edital 21/2019 

 
Seleção de Logotipo e Plano de Ação para apoiar a cultura de sustentabilidade 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 ações e logotipo para apoiar a cultura de 

sustentabilidade na FJN. 

PREÂMBULO 

 
O mundo passa por profundas transformações. A humanidade busca caminhos 

para garantir um futuro sustentável para as novas gerações. Nesse contexto, várias 

agendas internacionais têm sido construídas e há um movimento entre os países para a 

utilização de práticas sustentáveis. A Agenda 2030 é um desses referenciais. O 

documento adotado na Assembleia Geral da ONU em 2015, “Transformando Nosso 

Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, é um guia para as ações da 

comunidade internacional nos próximos anos. E é também um plano de ação para todas 

as pessoas e o planeta que foi coletivamente criado para colocar o mundo em um 

caminho mais sustentável e resiliente até 2030. 

A Agenda 2030 consiste em uma Declaração, em um quadro de resultados (os 17 

ODS e suas 169 metas), em uma seção sobre meios de implementação e de parcerias 

globais, bem como de um roteiro para acompanhamento e revisão. Os ODS são o núcleo 

da Agenda e deverão ser alcançados até o ano 2030. 

Os 17 Objetivos são integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma equilibrada, as 

três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. São 

como uma lista de tarefas a serem cumpridas pelos governos, a sociedade civil, o setor 

privado e todos os cidadãos na jornada coletiva para um 2030 sustentável. Nos próximos 



 

 

 

anos de implementação da Agenda 2030, os ODS e suas metas irão estimular e apoiar 

ações em áreas de importância crucial para a humanidade: Pessoas, Planeta, 

Prosperidade, Paz e Parcerias. 

Recentemente, as Nações Unidas lançaram a estratégia Impacto Acadêmico das 

Nações Unidas (UNAI). Essa estratégia alinha as instituições de ensino superior com as 

Nações Unidas no apoio e contribuição para a realização das metas e mandatos das 

Nações Unidas, incluindo a promoção e proteção dos direitos humanos, acesso à 

educação, sustentabilidade e resolução de conflitos. 

Desde 2010, a UNAI criou uma rede vibrante e diversificada de estudantes, 

acadêmicos, cientistas, pesquisadores, think tanks, instituições de ensino superior, 

educação continuada e associações educacionais. Existem mais de 1300 instituições 

membros em mais de 130 países que alcançam milhões de pessoas nos setores de 

educação e pesquisa em todo o mundo. Desde a sua criação, cerca de trinta redes 

internacionais de universidades e outros institutos de ensino superior e pesquisa 

endossaram a UNAI e incentivaram seus membros a se associarem, representando uma 

diversidade global de regiões e uma riqueza temática de disciplinas. 

O trabalho dessas instituições é vital para alcançar os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, pois elas servem como incubadoras de novas ideias, 

invenções e soluções para os muitos desafios globais que enfrentamos. O Impacto 

Acadêmico das Nações Unidas fornece o elo integral com essas partes interessadas para 

garantir que a comunidade internacional aproveite a energia e a inovação dos jovens e da 

comunidade de pesquisa a serviço da humanidade. 

A Faculdade de Juazeiro do Norte é parceira da UNAI e vem através deste 

edital cumprir seu compromisso em realizar atividades que levem a comunidade a 

refletir e a agir sobre a adoção de novas práticas para um mundo melhor. 

DO REGULAMENTO 

 
1. DO OBJETO 

 
1.1. O objeto deste edital se divide em três categorias: 

1.1.1. Seleção de melhor logotipo para o programa FJN Sustentável; 



 

 

 

1.1.2. Seleção da melhor estratégia de campanha para promover o uso racional da água, 

energia, papel e plástico entre os estudantes da FJN; 

1.1.3. Seleção da melhor estratégia de campanha para promover o uso racional da água, 

energia, papel e plástico entre os colaboradores da FJN. 

2. DA ORGANIZAÇÃO 

 
2.1. A seleção das propostas vencedoras em cada uma das categorias citadas no item 1.1 

será organizada pela Coordenação do Curso de Farmácia e Coordenação do Curso de 

Sistemas de Informação. 

2.2. À Coordenação de Sistemas de Informação, 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. 

2.3. À Coordenação de Farmácia, 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. 

2.4. À Comissão Julgadora caberá: 

I. Fazer o julgamento das propostas; 

II. Emitir parecer com o resultado final da seleção. 

 
3. DA INSCRIÇÃO E ENTREGA DO PROJETO 

 
3.1. O aluno deverá preencher formulário de inscrição no Anexo 1 deste regulamento. A 

inscrição será gratuita. 

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

de Sistemas de Informação. 

3.3. O aluno poderá inscrever a proposta no período de 29.07.2019 a 30.08.2019. 

3.3.1. Poderão se inscrever os alunos regularmente matriculados em qualquer curso de 

graduação da Faculdade de Juazeiro do Norte. 



 

 

 

3.4. Serão consideradas somente as inscrições realizadas por meio do preenchimento 

completo do referido formulário, finalizadas e enviadas dentro do período de inscrição. 

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

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

3.7. Cada aluno/equipe poderá inscrever no máximo uma proposta em cada categoria. 

3.8. As propostas poderão ser entregues até dia 30.08.2019 na Coordenação de 

Farmácia ou de Sistemas de Informação. 

3.9. As propostas da categoria descrita no item 1.1.1 deverão: 

3.9.1. Serem apresentadas em laudas A4 com o desenho do projeto em plano e no 

formato tridimensional; 

3.9.2. Serem acompanhadas de pelo menos uma lauda em A4 com a justificativa 

defendendo o projeto de logotipo. 

3.10. As propostas das categorias descritas nos itens 1.1.2 e 1.1.3 deverão: 

3.10.1. Serem apresentadas em laudas A4 contendo o calendário de atividades a serem 

realizadas dentro do plano de ação para cada categoria que estiver se inscrevendo; 

3.10.2. Serem acompanhadas de pelo menos uma lauda em A4 com as atividades 

apresentadas, a previsão de custos por atividade proposta, justificativa das atividades 

propostas e a justificativa defendendo o plano de ação. 

4. DA REALIZAÇÃO 

 
4.1. A seleção das melhores propostas será realizada dia 12.09.2019. 

 
5. DA AVALIAÇÃO 
 
5.1. As propostas e apresentações da categoria descrita no item 1.1.1 serão analisadas 

com base nos seguintes critérios: 

I. Criatividade: envolve inovação conceitual e técnica e aspectos estéticos (2,5 pontos); 

II. Originalidade: considera a desvinculação da proposta em relação a outras marcas 

existentes (2,5 pontos); 

III. Aplicabilidade: trata-se da possibilidade de diferentes aplicações em mídias impressas e 

digitais (2,5 pontos); 

IV. Comunicabilidade: leva em conta a capacidade comunicativa da marca e do proponente 

(2,5 pontos).  

5.2. As propostas e apresentações da categoria descrita nos itens 1.1.2 e 1.1.3 serão 



 

analisadas com base nos seguintes critérios: 

I. Criatividade: envolve inovação conceitual e diversidade de atividades propostas (2,5 

pontos); 

II. Originalidade: considera a desvinculação da proposta em relação a atividades já 

executadas dentro da FJN (2,5 pontos); 

III. Executabilidade: considera a capacidade das atividades propostas serem executadas 

considerando o baixo custo e a facilidade de execução (2,5 pontos); e  

IV. Capacidade de Adesão: envolve a capacidade de adesão das atividades propostas pelo 

público a quem ela se destina (2,5 pontos). 

5.3. A apresentação das propostas será realizada dia 12.09.2019 em sala da FJN definida 

posteriormente.  

5.3.1. A apreciação das propostas será feita pela Comissão Avaliadora nomeada pelos 

Coordenadores dos Cursos de Farmácia e de Sistemas de Informação. 

5.3.2. Cada equipe ou aluno terá o máximo de cinco minutos por categoria para apresentar 

a proposta para a Comissão. 

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

 
6.1. O resultado será divulgado no dia 16.09.2019. 

 
7. DA PROPOSTA SELECIONADA 

 
7.1. Será selecionada apenas uma proposta para cada uma das categorias descritas no 

item 1.1. 

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

7.3. O (s) aluno (s) vencedor (es) da (s) melhor(es) proposta (s) cederá (ão) seus projetos 

a Faculdade de Juazeiro do Norte sem ônus para esta última. 

7.4. As propostas deverão ser entregues em um dos formatos de arquivo: 

7.4.1. Corel Draw® ou Adobe Illustrator®, PDF e JPEG para a proposta selecionada na 

categoria descrita no item 1.1.1;  

7.4.2. Documento Microsoft Word® ou Documento Google e PDF para a proposta 

selecionada na categoria descritas nos itens 1.1.2 e 1.1.3. 

8. DA PREMIAÇÃO 

 
8.1. O (s) aluno (s) que apresentou (aram) a melhor proposta receberá (ão) como prêmio 

o valor de: 



 

8.1.1. R$ 500,00 (Quinhentos Reais) para a categoria descrita no item 1.1.1; 

 
8.1.2. R$ 500,00 (Quinhentos Reais) para a categoria descrita no item 1.1.2;  

 
8.1.3. R$ 500,00 (Quinhentos Reais) para a categoria descrita no item 1.1.3. 



 

 

 

8.2. Os prêmios serão entregues em valor único para os vencedores ou equipes 

vencedoras. 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
9.1. Somente serão acatadas inscrições que estejam em acordo com os critérios 

estabelecidos no presente regulamento. 

9.2. Serão desclassificadas propostas plagiadas parcialmente ou em sua totalidade. 

9.3. O (s) aluno (s) participante deverá 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. 

9.4. O (s) aluno (s) participante deverá autorizar e estar ciente de que, a partir do 

momento da inscrição, sua obra (logotipo ou projeto) passa a ser propriedade da 

Faculdade de Juazeiro do Norte, que poderá usar, alterar e divulgar a mesma quando ela 

achar necessário. 

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

fase de elaboração das propostas. 

9.6. O (s) aluno (s) cuja proposta for selecionada não receberá (ão) patrocínio ou qualquer 

outro tipo de remuneração. 

9.7. Não serão devolvidos documentos ou quaisquer materiais de inscrição entregues ou 

enviados. 

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

9.9. Os casos omissos serão avaliados pela Comissão Organizadora organizada pelas 

Coordenações dos Cursos de Sistemas de Informação e de Farmácia. 
 

Juazeiro do Norte, 26 de julho de 2019 

 

JOSÉ MARCONDES MACÊDO LANDIM 

Diretor Geral da FJN 



 

 

 

ANEXO 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
EDITAL 21/2019 - Seleção de propostas para o programa FJN Sustentável 

 
Aluno Proponente Responsável: 

Matrícula: Semestre: 

Tel: E-mail: 

Categoria: 

Aluno: 

Aluno: 

Aluno: 

Aluno: 

 
 
 

Aluno Proponente Responsável Responsável pela Inscrição 

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

R E C I B O 
 
 
 

Aluno Proponente Responsável: 

Matrícula: Semestre: 

Tel: E-mail: 

Categoria: 

Aluno: 

Aluno: 

Aluno: 

Aluno: 

 
 
 

Aluno Proponente Responsável Responsável pela Inscrição 

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

 


