
 
Concurso para criação do selo comemorativo dos 60 anos da FAV 

Faculdade de Artes Visuais 
 

REGULAMENTO 
 

A FAV UFG está completando 60 anos em 2020. Para comemorarmos, a Direção da FAV               
convida para participar do concurso de criação do selo comemorativo dos 60 anos da FAV               
para utilização em todas as peças gráficas da FAV/UFG a serem confeccionadas no             
período subsequente. 
 
QUAL O TEMA?  
 
O concurso em questão tem como tema "os 60 anos da FAV – Faculdade de Artes Visuais",                 
que teve sua origem em 1960, no antigo Instituto de Belas Artes de Goiás (IBAG),               
idealizado sob o mesmo espírito renovador do ensino que pairava sobre o estado naqueles              
anos. Em dezembro de 1960, sob a bandeira do ensino público e gratuito, a Universidade               
Federal de Goiás (UFG) foi criada a partir da fusão de cinco faculdades já existentes.               
Idealizado para compor o catálogo de cursos da UFG, o Instituto de Belas Artes de Goiás                
não poupou esforços para se integrar ao grupo, iniciando um árduo percurso em direção a               
esse objetivo, finalizado apenas em 1967, com a denominação de Faculdade de Artes. Em              
1968, ocorreu sua fusão com o Conservatório Goiano de Música, passando à denominação             
de Instituto de Artes. A reforma administrativa promovida pela UFG em 1996 separou as              
instituições, surgindo então a Faculdade de Artes Visuais. 
 
Acreditando que a natureza da FAV envolve profundamente os processos criativos, faz            
parte do concurso a elaboração de um conceito particular, por parte de cada participante,              
para execução de cada selo a ser apresentado. Devem ser levados em conta os valores de                
cunho social, cultural e artístico, além do respeitos às legislações vigentes aplicáveis. 
 
QUEM PODE PARTICIPAR?  
 
Estudantes e egressos da FAV nos cursos de:  

● Arquitetura e Urbanismo; 
● Artes Visuais (Bacharelado, Licenciatura - presencial e em EAD); 
● Design de Ambientes; 
● Design Gráfico; 
● Design de Moda; 

 
COMO SERÃO AS INSCRIÇÕES?  

● As inscrições são gratuitas e acontecerão por meio do envio de e-mail; 



 
● As propostas deverão ser enviadas para o e-mail da secretaria acadêmica da FAV             

<administrativa.fav@ufg.br>, com o título: Selo FAV UFG 60 Anos - nome do            
participante.  

● Cada proposta deve ser anexada à mensagem enviada para o e-mail da secretaria             
acadêmica da FAV em formato PDF (vetorial), contendo cinco pranchas no formato            
A4. No corpo da mensagem deve conter a identificação do participante (nome            
completo; RG; curso vinculado; turma de ingresso na FAV; ano de conclusão – se              
egresso; telefone e e-mail para contato); 

● As pranchas a serem encaminhadas em formato digital (PDF vetorial) deverão           
obedecer a seguintes orientações: 

○ Prancha 1: apresentação conceitual da proposta; 
○ Prancha 2: breve memorial sobre o trabalho descrevendo fundamentos         

técnicos da proposta; 
○ Prancha 3: apresentação da proposta em versão cromática (colorida) nas          

versões horizontal vertical; 
○ Prancha 4: apresentação apresentação da proposta em versão        

monocromática (preto) nas versões horizontal vertical;  
○ Prancha 5: apresentação de construção e reduções da proposta. 
○ Observação: é permitido o uso de uma única prancha extra, a critério do             

participante, para apresentações adicionais ou continuações dos conteúdos        
das pranchas 1 a 5.  

○ Não é permitida a identificação do participante nas pranchas sob pena           
de desclassificação do mesmo. 

● Anexo ao e-mail, deverá ser inserido a cópia do diploma ou o comprovante de              
matrícula na formação específica supracitada, bem como a cópia de RG (ou de             
CNH). 

● O envio de propostas implica na concordância do participante com todas as regras             
contidas neste regulamento; 

● Poderá ser enviada apenas uma proposta por candidato, caso haja mais de uma             
proposta submetida por candidato, será considerada para efeito de análise do           
concurso apenas a última proposta recebida pela secretaria acadêmica da FAV. 

 
QUAL O CRONOGRAMA DO CONCURSO?  
 

● 01 de agosto  a 31 de agosto - Período de inscrições; 
● 01 a 15 de setembro - Curadoria;  
● 16 de setembro - Divulgação do resultado final no site https://www.fav.ufg.br. 

 
REGRAS GERAIS 
 

● Ao enviar a proposta, independentemente de estar entre os vencedores, o candidato            
cede à UFG, em caráter definitivo, todos os direitos de uso do selo; 
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● Haverá entre 1 e 3 propostas aprovadas; 
● A aprovação da proposta não garante a utilização da mesma, apenas a classifica em              

uma ordem de 1 a 3 de acordo com uma ordem gerada a partir da somatória das                 
notas dadas pela comissão julgadora;  

● Entende-se enquanto "selo", forma gráfica “única” que inclua elementos gráficos e           
textuais; 

● Devem ser respeitadas as normas contidas no manual de aplicação da marca UFG,             
posicionando o selo à esquerda de seu símbolo no que se refere a proporções e               
distâncias; 

● Tendo uma proposta vencedora (a proposta selecionada em 1º (primeiro) lugar), a            
mesma deverá ser enviada em formato editável (PDF, CDR ou AI), em curvas, em              
arquivo aberto para edição;  

● Todas as fontes de texto utilizadas na proposta vencedora deverão ser enviadas. As             
mesmas deverão ser gratuitas ou com os direitos autorais abertos para utilização por             
terceiros;  

● A criação do selo FAV UFG 60 anos deve estar em sintonia com o selo da UFG 60                  
anos, pois serão aplicadas em conjunto (FAV UFG 60 anos - PROEC - UFG 60               
anos); 

● Os casos omissos neste regulamento deverão ser orientados exclusivamente de          
acordo com a decisão dos proponentes do concurso, e as dúvidas encaminhadas ao             
email: administrativa.fav@ufg.br. 
 

COMO SERÃO ESCOLHIDOS OS SELOS COMEMORATIVOS VENCEDORES?  
 

● Os selos comemorativos vencedores serão selecionados por uma Comissão         
Julgadora composta por três professores da FAV, indicados pela Direção da FAV. 

● Os selos comemorativos serão avaliados a partir dos seguintes critérios:  
1) conceito,  
2) originalidade,  
3) expressividade,  
4) aplicabilidade e  
5) adesão às normas de identidade visual da UFG. 

● Para cada um dos cinco critérios será dada uma nota de 0 a 20 pontos totalizando                
até 100 pontos;  

● Será aplicada avaliação cega dos trabalho, sendo gerado um número para cada            
proposta inscrita, onde a Comissão Julgadora não terá acesso aos nomes dos            
inscritos.  

 
  



 
QUAL SERÁ A PREMIAÇÃO?  
Os proponentes selecionados (primeiro, segundo e terceiro lugares) receberão:  
 

● Certificado de premiação. 
● Vale-livros da Livraria Palavrear 
● Todos os inscritos receberão certificado de participação 

 
 

Direção da Faculdade de Artes Visuais (FAV/UFG) 
Goiânia, 31 de julho de 2020. 


