Edital nº01/2018
Concurso para criação do Selo Comemorativo aos 60 anos de criação da
ASCES-UNITA

O Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA), torna público o concurso
para escolha do Selo Comemorativo aos 60 anos de criação da instituição,
exclusivamente direcionado aos estudantes dos cursos do Núcleo de Design e
Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste (CAA/UFPE), sob os termos deste
documento, respeitadas as normas do regulamento, a seguir:

1. DO OBJETIVO
1.1 O presente concurso tem como objetivo escolher uma concepção visual de selo
institucional para a ASCES-UNITA em alusão ao aniversário de 60 anos de sua criação.
1.2 Entende-se por “selo” um ícone, desenho ou ilustração abstrata para representar,
lembrar ou identificar a comemoração do aniversário de 60 anos da instituição.
1.3 O selo vencedor passará a ser de propriedade exclusiva da ASCES-UNITA e será
utilizado em todas as formas da identidade visual, tais como em eventos, folderes,
cartazes, impressos, papéis timbrados, convites, envelopes, bandeiras, site institucional
e em outras aplicações definidas pela instituição.
1.4 A proposta de criação do Selo Comemorativo, deverá levar em consideração os
seguintes princípios funcionais:
1.5 Identidade: sendo assumida pela comunidade acadêmica e pela sociedade;
1.6 Caráter: demarcando-se pela singularidade;
1.7 Inovação: refletindo o espírito de renovação que inspira os princípios da ASCESUNITA.

2. DO NÚMERO DE PARTICIPANTES E DE PROPOSTAS
2.1 O número de participantes é ilimitado, desde que devidamente matriculado nos
cursos do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste - UFPE.
Cada candidato poderá apresentar uma única proposta de selo.

3. DAS INSCRIÇÕES DAS PROPOSTAS
3.1 A inscrição das propostas dar-se-á única e exclusivamente pelo seguinte método:
3.2 Entrega pessoal: o candidato deve entregar pessoalmente a FICHA DE
INSCRIÇÃO (ANEXO I) na Assessoria de Comunicação e Marketing da Asces-Unita,
localizado a Av. Paris, nº 460 Bairro Universitário, Caruaru –PE, no horário das 08h às
18h, em dias úteis, no período de 15 de maio a 31 de julho de 2018, como também do
TERMO DE CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS (ANEXO II).
3.3 Envio Online: um arquivo digital em formato vetorial com as seguintes extensões:
.cdr (formato CorelDRAW) ou .ai (formato Adobe Illustrator) ou formato EPS
juntamente com um arquivo digital com extensão .jpg (formato Joint Pictures Expert
Group) ou .png (formato Portable Network Graphics), a ser enviado do e-mail
cadastrado na Ficha de Inscrição para o e-mail: selo60@asces.edu.br exclusivamente
no seguinte horário e datas: das 18h de 15 de maio até as 23h59 de 31 de julho de 2018.
3.4 O corpo do e-mail deverá conter, obrigatoriamente, a defesa textual do selo, com
até 30 (trinta) linhas.
3.5 Cada versão deverá assegurar o comportamento da configuração face a fundos
monocromáticos, a fundos escuros ou claros e fundos fotográficos.
3.6 O envelope deverá estar devidamente lacrado, com as seguintes informações:

Centro Universitário Tabosa de Almeida (ASCES-UNITA)
A/C Assessoria de Comunicação e Marketing
Av. Paris, nº 460, Bairro Universitário, Caruaru-PE
CONCURSO SELO COMEMORATIVO 60 ANOS ASCES-UNITA

3.7 As inscrições são gratuitas. Não será aceita inscrição após o horário e o período
definidos no item 3.2 e 3.3, sendo a participação do candidato validada após a entrega
pessoal e envio online, dentro dos prazos estipulados.
3.8 A ASCES-UNITA não se responsabilizará por qualquer problema técnico
decorrente do envio do arquivo online.
3.9 Encerrado o prazo das inscrições, serão recolhidos os envelopes pela Comissão
Organizadora do Concurso e os mesmos encaminhados à Comissão Julgadora.

4. DO CRONOGRAMA
15/05/2018 Abertura das inscrições e entrega das propostas
31/07/2018 Encerramento das inscrições e entrega das propostas
20/08/2018 Divulgação do Selo vencedor no site www.asces.edu.br
29/08/2018 Entrega do certificado e premiação do criador do Selo vencedor

5. DA COMISSÃO ORGANIZADORA
5.1 Composta por 4 membros da ASCES-UNITA, elencados à seguir:
Diana Bezerra – Assessora de Comunicação e Marketing (Presidente da Comissão)
Diógenes Barbosa – Professor do curso de Jornalismo
Emmanuel Lima – Designer
André Siqueira – Designer

6. DA COMISSÃO JULGADORA
6.1 Será composta pelos 4 (quatro) membros da Comissão Organizadora mais 1 (um)
membro externo convidado, sendo o Presidente o mesmo da Comissão Organizadora.

7. DA SELEÇÃO E AVALIAÇÃO
7.1 A seleção e o julgamento das propostas serão realizados considerando os aspectos
estabelecidos na FICHA DE AVALIAÇÃO (ANEXO III):
7.2 A Comissão Julgadora deferirá o julgamento de cada proposta apresentada que
estiver em consonância com o regulamento do concurso. Caso não esteja, o trabalho
será automaticamente desconsiderado, não cabendo recurso do (a) participante.
7.3 A Comissão Julgadora atribuirá pontos aos trabalhos, estabelecendo uma
classificação, do maior para o menor, resultante da soma de pontos atribuídos,
individualmente, a cada trabalho, pelos seus membros.
7.4 São critérios específicos para o julgamento dos projetos pela Comissão Julgadora:
a) Criatividade (inovação conceitual e técnica) (peso 4);
b) Originalidade (desvinculação de outros selos existentes) (peso 2);
c) Aplicabilidade (possibilidade de diferentes aplicações em mídias impressas e
digitais) (peso 2);
d) Comunicabilidade (concisão e universalidade) (peso 2)

7.5 Havendo empate que impossibilite a classificação de apenas uma proposta, o
Presidente da Comissão Julgadora proferirá o voto de desempate.
7.6 A Comissão Julgadora se reserva o direito de não classificar nenhum dos trabalhos
apresentados, caso nenhum deles esteja de acordo com este edital ou deixe de atender
aos critérios de julgamento.

8. DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE DO SELO VENCEDOR
8.1 A proposta premiada terá sua propriedade intelectual cedida de pleno direito e por
prazo indeterminado à Asces-Unita, não cabendo à mesma quaisquer ônus sobre seu
uso, pagamento de cachês, direitos autorais e outros pagamentos ou ressarcimentos que
venham a ser reivindicados pelos participantes do concurso.
8.2 O autor do trabalho vencedor assinará TERMO DE CESSÃO DOS DIREITOS
AUTORAIS (ANEXO II) para uso pleno do Selo por parte da ASCES-UNITA.
8.3 Os demais trabalhos inscritos no concurso não serão devolvidos, porém não serão
utilizados para quaisquer outros fins, cabendo à ASCES-UNITA dar-lhes o descarte
adequado.

9. DA DIVULGAÇÃO E PREMIAÇÃO DO RESULTADO
9.1 Consoante à previsão do cronograma (Item 4), a divulgação do resultado final do
Concurso deverá ser feita no site institucional da ASCES-UNITA.
9.2 A solenidade de entrega do certificado será realizada em cerimônia festiva realizada
no IV ASCES-UNITA Portas Abertas.
9.3 A premiação do Selo escolhido será um Computador Dell Inspiron 15 500(5570) –
8ª geração do processador Intel, core I7 (8550U) Windows 10, 8Gb, disco rígido de 2T
(5400 rpm), tela 15.6, mais pacote Adobe CC com licença de 1 ano.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 A ASCES-UNITA 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 em qualquer direito indenizatório a
qualquer parte.
10.2 Ao se inscreverem neste concurso, os candidatos manifestam automaticamente sua
concordância com as regras deste edital.

10.3 Não caberão recursos ou quaisquer manifestações legais contra o resultado
proclamado pela Comissão Julgadora.
10.4 Quaisquer problemas não previstos neste edital deverão ser analisados e resolvidos
pela Comissão Organizadora do concurso.
10.5 A participação só é considerada válida se for entregue a ficha de inscrição
juntamente com as propostas.

11. SOBRE A ASCES-UNITA
Inovações educacionais e, principalmente, a expansão na pesquisa e na extensão
universitária são os destaques do Centro Universitário Tabosa de Almeida (AscesUnita), que há 59 anos vem atuando no interior de Pernambuco. Uma Instituição que
oferece 18 cursos de graduação em nível superior, 30 especializações Lato Sensu, mais
de 40 projetos de Extensão e de Pesquisa universitárias, além do AscesTec, os Cursos
Técnicos da Asces, com sete cursos técnicos e uma Especialização Técnica em Unidade
de Terapia Intensiva - UTI.
A ASCES-UNITA é um complexo educacional que compreende três campi
universitários, quatro anexos e mais de 5.000 pessoas, entre funcionários
administrativos, professores e estudantes circulando diariamente. São cerca de 150
entidades públicas e privadas de todo o país e do exterior conveniadas à ASCESUNITA. Em sua maioria, são campos de estágios e de intercâmbio acadêmico
internacional visando a ampliação da formação técnica e humanística dos seus
estudantes.
A manutenção de vários Núcleos, tais como os de Cultura, Esportes, Responsabilidade
Sócio-ambiental e de Assuntos Internacionais comprova o ideário do fundador da
ASCES-UNITA, Dr. Adalberto Tabosa de Almeida, em tornar Caruaru uma cidade de
produção não apenas científica, mas de contributos significativos para a sociedade. Na
área internacional desde 2007, a Asces mantém convênio de intercâmbio acadêmico
com Universidades de toda a Europa e faz parte das principais Redes Universitárias da
América Latina. Só em 2013, mais de 30 estudantes passaram a cursar os semestres
acadêmicos numa universidade estrangeira possibilitando o engrandecimento da sua
formação.

Apenas para citar alguns dos resultados positivos do trabalho de extensão universitária,
cerca de 200 mil exames já foram realizados pelo projeto Asa Branca de Prevenção e
Combate ao Câncer de Boca. No campo jurídico, além das ações públicas de orientação,
são atendidas no Escritório de Prática Jurídica mais de 800 pessoas por ano em ações
que vão desde o campo do Direito de Família até o Direito do Consumidor, sem
mencionar o reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça pelo trabalho
desenvolvido por meio do Projeto de Adoção Jurídica de Cidadãos Presos.
Os excelentes resultados com a atuação junto à comunidade e o reconhecimento público
são conquistas que chamam a atenção da gestão da Instituição. “Esse reconhecimento
acontece porque a população percebe que sempre pôde e sempre poderá contar com a
Asces. É o sentido real da presença positiva da nossa atuação junto à comunidade”,
comentou o Reitor da ASCES-UNITA, Prof. Paulo Muniz Lopes.

Caruaru, 15 de maio de 2018.
Comissão Organizadora

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO – CONCURSO DO SELO COMEMORATIVO AOS 60 ANOS
DA ASCES-UNITA
Participante (nome completo): _________________________________________________________
Nº de Matrícula no Núcleo de Design e Comunicação no CAA-UFPE: ________________
Data de nascimento: _____/_____/________ CPF: __________________________________________
Endereço:

Rua:

_____________________________________________________________________

Número:____________Complemento:_______________Bairro:_______________________________
Cidade: ______________________________________Estado:_____________ CEP: __________________
Telefone:(___) __________________E-mail:__________________________________________________
Local e data:________________________, _____de _____________ de 2018.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
Participante (nome completo): _______________________________________________
Data de nascimento: ____ /____ /_______ CPF:__________________________________
Recebido por: _______________________________ Assinatura:______________________
Local e data: _______________________________, _____ de______________ de 2018.

ANEXO II
TERMO DE CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DO SELO COMEMORATIVO
AOS 60 ANOS DA ASCES-UNITA
Eu, ______________________________________________________________________, portador(a) do
CPF _____________________ e do RG ______________________, emitido em ____ /_____ /______,
por _____________, li e aceito o regulamento do concurso (incluindo seus anexos)
para escolha de SELO COMEMORATIVO AOS 60 ANOS DA ASCES-UNITA. Desta
forma, transfiro à Associação Caruaruense de Ensino Superior e Técnico – ASCES,
para o uso que julgar necessário e por prazo indeterminado, os direitos autorais
referentes ao trabalho com o qual concorro.
______________________________, ____ de _________________ de 2018.
_______________________________________
Assinatura do(a) participante

ANEXO III
FICHA DE AVALIAÇÃO – CONCURSO DO SELO COMEMORATIVO AOS 60 ANOS
DA ASCES-UNITA
Nº de inscrição:
JULGADOR 1
Nome:
Assinatura:

Critério
Finalidade

Nota

Peso
4

Criatividade

2

Originalidade

1

Aplicabilidade

2

Comunicabilidade

1

Nota x Peso

Total
JULGADOR 2
Nome:
Assinatura:

Critério
Finalidade

Nota

Peso
4

Criatividade

2

Originalidade

1

Aplicabilidade

2

Comunicabilidade

1

Nota x Peso

Total
JULGADOR 3
Nome:
Assinatura:

Critério
Finalidade

Nota

Peso
4

Criatividade

2

Originalidade

1

Aplicabilidade

2

Comunicabilidade

1

Nota x Peso

Total
JULGADOR 4
Nome:
Assinatura:

Critério
Finalidade

Nota

Peso
4

Criatividade

2

Originalidade

1

Aplicabilidade

2

Comunicabilidade

1

Nota x Peso

Total
JULGADOR 5
Nome:
Assinatura:

Critério
Finalidade

Nota

Criatividade

2

Originalidade

1

Aplicabilidade

2

Comunicabilidade

1
Total

Classificação geral:

Peso
4

Média final:

Nota x Peso

