
 

EDITAL

EDITAL PROEC Nº 04/2022

CONCURSO CONPEEX - 200 anos de Independência do Brasil

 

A Universidade Federal de Goiás - UFG, por intermédio da Pró- Reitoria de Extensão e
Cultura - PROEC, tendo em vista o que consta no Processo SEI nº
23070.048879/2022-66, torna público o presente edital e convida os interessados a
se inscreverem no CONCURSO CONPEEX - 200 anos de Independência do
Brasil nos termos que seguem.

 

 

1. DOS OBJETIVOS

1.1 A realização do " CONCURSO CONPEEX - 200 anos de Independência do
Brasil”, tem como objetivo incentivar a participação da comunidade UFG a expressar
sua arte sobre o tema dos 200 anos de Independência do Brasil.

1.2 Este edital e todas as comunicações relacionadas serão publicadas no site do
19º CONPEEX – Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, acessível pelo link:
“eventos.ufg.br/conpeex2022”

 

2. DOS PARTICIPANTES

2.1. Poderão se inscrever para participar todos os membros da comunidade
acadêmica da UFG, ou seja, aqueles com vínculo ativo em Unidades Acadêmicas
(U.A.), Unidades Acadêmicas Especiais (U.A.E.), CEPAE (Centro de Ensino e Pesquisa
Aplicada à Educação) e Órgãos, sendo que os discentes devem estar matriculados
regularmente e os servidores em efetivo exercício profissional.

 

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1 As inscrições são gratuitas, estarão abertas a partir das 20h00 do dia
06/09/2022 e se encerrarão às 20h00 do dia 25/10/2022.

3.2 A inscrição deverá ser feita a partir do preenchimento de formulário eletrônico
Google Forms disponível no link "https://forms.gle/teaaCv3mMbCaL3s77" com
os dados completos do(a) concorrente: Nome, CPF, Nº Matrícula,
U.A./U.A.E./CEPAE/Órgão de vínculo, telefone de contato, e-mail, declaração de
autoria e cessão de direitos para uso da arte durante a realização do 19º CONPEEX,
publicação em repositórios e campanhas relacionadas às atividades culturais e
acadêmicas da UFG e, ainda, declaração de ciência e concordância com todos os
termos deste Edital.

3.3 A Comissão Organizadora do Edital não se responsabiliza por inscrições não
recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos.
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3.4 Serão consideradas homologadas as inscrições que cumprirem os requisitos
formais dispostos neste edital.

 

4. DAS DEFINIÇÕES

4.1 Cada participante poderá inscrever apenas 01 (uma) arte/desenho.

4.2 O objeto do concurso é o desenho como linguagem artística, compreendido aqui
como uma possibilidade de criação. Desenhos são imagens criadas por meio do
traçado de pontos, linhas e formas sobre uma superfície bidimensional.

4.3 Considerando que o tema do 19º CONPEEX realizado no ano de 2022 é o
“Bicentenário da Independência: 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no
Brasil”, a ideia é que os(as) candidatos(as) possam refletir de forma criativa sobre o
marco histórico da Independência do Brasil da condição de colônia portuguesa. Serão
bem-vindos distintos pontos de vista sobre o assunto, o que abrange fatos,
personagens e elementos simbólicos, que podem ser realisticamente retratados ou
relidos.

4.4 Os desenhos devem ser feitos em folha tamanho A4, de forma manual, com
pigmentos secos (lápis, caneta, giz, esfuminho, carvão, etc.).

4.5 A observância do tema é critério fundamental da avaliação.

4.6 A arte deverá ser feita em papel tamanho A4, em formato horizontal e,
obrigatoriamente, não poderá ter conteúdo:

I - Que possa causar danos a terceiros, seja por meio de difamação, injúria ou
calúnia, danos materiais e/ou danos morais;

II - Que contenha conotação racista, homofóbica ou discriminatória;

III - Que constitua em ofensa à liberdade de crença e às religiões;

IV - Que tenha intenção de divulgar produto ou serviço ou qualquer finalidade
comercial;

V - Que tenha sido produzida por terceiros;

VI – Que tenha cunho político-partidário.

4.7 Após realizar a inscrição preenchendo o formulário em conformidade com item
3.2 deste Edital, o(a) candidato(a) deverá entregar a arte na sala da PROEC,
localizada no térreo do prédio da Reitoria UFG, de segunda a sexta-feira das 8h00 às
17h00, impreterivelmente até o dia 04 de novembro de 2022.

4.8 As artes serão pré-avaliadas para verificação do cumprimento das normas
contidas nesse edital e no dia 07 de novembro será divulgado no site do CONPEEX o
resultado das artes homologadas.

 

5. DA AVALIAÇÃO

5.1. A avaliação das artes será realizada pelos participantes do CONPEEX 2022 e por
uma Comissão Técnica, os quais avaliarão com base nos seguintes critérios:

I - Criatividade;

II - Qualidade técnica;

III - Originalidade;

IV - Expressividade;
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V - Estética;

VI - Consonância e adequação com o tema proposto;

VII - Exploração de recursos inerentes à arte de desenhar.

5.2 No stand da PROEC, durante a realização do CONPEEX, as artes ficarão
expostas e os participantes e Comissão Técnica usarão um formulário para realizar a
avaliação.

 

6. DA SELEÇÃO

6.1 A seleção e premiação das artes serão realizadas pelos participantes do
CONPEEX e pela Comissão Técnica composta por três membros a serem designados
pela Pró- Reitoria de Extensão e Cultura.

6.2 Serão selecionadas 03 (três) artes que farão parte dos Anais do 19º CONPEEX.

6.3 Os autores dessas artes selecionadas receberão certificado de Menção Honrosa
durante o PRÊMIO CONSUNI UFG 2022, a ser realizado pela gestão superior da UFG.

6.4 A divulgação das artes premiadas será feita na solenidade de encerramento do
19º CONPEEX, que está prevista para às 17h00 do dia 25 de novembro de 2022.

 

7. DO CRONOGRAMA

7.1. O cronograma deste Edital está previsto na tabela a seguir:

ETAPAS PRAZOS

Designação da Comissão Organizadora do Edital
PROEC n. 04/2022

06/09/2022

Publicação do Edital PROEC n. 04/2022 no site do
CONPEEX

06/09/2022

Prazo para inscrições

das 20h00 do dia
06/09/2022

 até às 20h00 do dia
25/10/2022

Entrega das artes na PROEC Até as 17h do dia
04/11/2022

Designação da Comissão Técnica do Edital PROEC n.
04/2022

07/11/2022

Divulgação das inscrições homologadas no site do
CONPEEX

10/11/2022

Período para avaliação e seleção das fotos pelos
participantes do 19º CONPEEX e Comissão Técnica

Das 13h00 do dia
22/11/2022

até as 17h00 do dia
24/11/2022

25/11/2022 às 17h
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Divulgação das artes selecionadas

25/11/2022 às 17h

na solenidade de
encerramento do 19º

CONPEEX

Solenidade de entrega dos certificados de menção
honrosa

PRÊMIO CONSUNI 2022

(a data será divulgada pela
gestão superior da UFG)

 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 Os participantes inscritos deverão ceder à Universidade Federal de Goiás os
direitos para uso da arte em repositórios e campanhas relacionadas as atividades
culturais e acadêmicas, além de registrarem ciência e concordância com todos os
termos deste Edital por meio das declarações presentes no formulário de inscrição.

8.2 O não cumprimento de qualquer item estabelecido neste Edital, verificado a
qualquer tempo, implicará na eliminação do(a) candidato(a) inscrito(a).

8.3 Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail "conpeex@ufg.br".

8.4 Casos omissos deverão ser analisados e/ou solucionados pela Comissão
Organizadora do Edital, designada pela PROEC, a quem cabe conduzir o presente
certame.

 

 

Goiânia, 06 de setembro de 2022.

 

 

- Profª Luana Cássia Miranda Ribeiro -

Pró-Reitora de Extensão e Cultura

 

 

- Profª Liana Jayme Borges -

Coordenadora Geral do 19º CONPEEX

 

Documento assinado eletronicamente por Luana Cássia Miranda Ribeiro,
Pró-Reitora, em 06/09/2022, às 18:01, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Liana Jayme Borges,
Coordenadora, em 06/09/2022, às 18:53, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3171107 e o código CRC A592E5D4.

Referência: Processo nº 23070.048879/2022-66 SEI nº 3171107
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