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CONVOCATORIA 

 

CONCURSO DE CRIAÇÃO DA MARCA OFICIAL DO CURSO SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM ALIMENTOS DA UEPA 

 

1- DO OBJETIVO  

1.1- Este regulamento tem por objetivo normatizar os parâmetros, segundo os quais, será 

realizado o concurso para a criação da marca oficial do Curso Superior de Tecnologia em 

Alimentos da Universidade do Estado do Pará (UEPA), com o propósito de desenvolver a 

Identidade do Curso, onde os discentes do mesmo irão propor soluções visuais para a 

problemática levantada no concurso: a ausência de identidade visual do curso, a fim de 

fortalecer sua visibilidade e valorização junto à comunidade acadêmica e com a sociedade, 

estimulando a reflexão sobre a importância da formação desses profissionais para o setor de 

alimentos, tanto industrial, como acadêmico, científico e empreendedor no Estado do Pará. 

1.2- Portanto, a marca deverá estabelecer uma relação compositiva que descreva o curso como 

um agente fundamental dentro do contexto de formação, acadêmico-científica, e 

empreendedora de forma harmônica e que obedecerá às especificações constantes no presente 

regulamento.  

1.3- O Concurso ocorrerá em caráter colaborativo, de forma que, o projeto vencedor ainda 

terá caráter de um SKETCH (um protótipo de baixa fidelidade) e passará por adequação e 

finalização de profissional da área de Design Gráfico que tornará a imagem, com as devidas 

edições e intervenções, apta a ser considerada uma marca; mas sem modificações que 

conflitem com a ideia original aprovada, mantendo sua fidelidade. 

1.3- Integram este regulamento, para fins, os seguintes anexos:  

Anexo I - Ficha de Inscrição;  

Anexo II – Proposta do SKETCH da marca do curso de Tecnologia em Alimentos;  

Anexo III - Breve memorial descritivo sobre as intenções criativas da proposta;   

Anexo IV – Termo de Cessão de Direitos Autorais; 

Anexo V – Ficha da avaliação do concurso; 

Anexo VI – Cronograma do concurso 

Anexo VII - Formulário para Interposição de Recurso 

Anexo VIII - Breve histórico do curso 

2- DA PARTICIPAÇÃO  

2.1- A participação no concurso será aberta a todos os, alunos do curso de Tecnologia em 

Alimentos da UEPA, regularmente matriculados, independente de gênero, etnia, formação 

cultural, religiosa ou política, desde que atentem ao regulamento e que aceitem as regras deste 

regulamento, inscrevendo uma proposta de projeto criativo de própria autoria e propriedade, 

executando os relacionados no Item 5.1. 

3- DA INSCRIÇÃO  

3.1 - O ato da inscrição implica na garantia de que o participante detém os direitos autorais e 

patrimoniais referentes ao projeto em questão, respondendo por sua autenticidade;  

3.2 - Cada interessado pode participar apenas com 1 (uma) proposta.  
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3.3 - As propostas inscritas serão individuais, e será considerado apenas o nome do 

participante que constar no formulário de inscrição. Porém, caso o haja mais de um autor na 

proposta finalista ou vencedora, está garantida a menção do nome dos autores nos créditos. 

Sendo a premiação entregue somente para aluno inscrito. 

3.4 - As inscrições são gratuitas e estarão abertas das 00h01 do dia 01 de julho até às 23h59 do 

dia 25 de julho de 2020, devendo ser efetivadas por meio do preenchimento do formulário de 

inscrição, disponível em http://www.uepa.br/.  

3.5 - Para realizar a inscrição, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos 

preenchidos:  

3.5.1 - Ficha de inscrição em formato PDF (ANEXO I);  

3.5.2 - Proposta criativa elaborada (ANEXO II), com a imagem da marca, segundo o item 5. 

3.5.3 - Breve memorial descritivo sobre as intenções criativas da proposta (ANEXO III);  

3.6 - Os documentos e projetos mencionados no item 3.5 (Anexo I; Anexo II e Anexo III), 

deverão ser enviados para o e-mail: marca.alimentosuepa@gmail.com, com o título em caixa 

alta “MARCA T.A/UEPA”. Todos os anexos enviados não devem ultrapassar 100 MB.  

3.7- Os inscritos poderão dirigir pedidos de esclarecimentos e/ou consultas sobre este 

regulamento à comissão organizadora no endereço 

eletrônico:marca.alimentosuepa@gmail.com 

4- DOS IMPEDIMENTOS E MOTIVOS PARA INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO  

4.1 – É vedada a participação de pessoas físicas ou jurídicas participantes da Comissão 

Organizadora e/ou Técnica Julgadora, além de cônjuges e parentes de 2º grau dos 

anteriormente mencionados;  

4.2- A falta de apresentação de quaisquer dos documentos descritos no item 3.5 ou a ausência 

de peças obrigatórias do projeto, estabelecidas no Item 5, implicará no indeferimento da 

inscrição;  

4.3 - Nenhuma proposta poderá conter imagens protegidas por direitos autorais, nem fazer 

alusão à política, raça, credo, religião e ideologia.  

4.4 – O(a) autor(a) que apresentar projeto em desacordo com o padrão estabelecido neste 

regulamento terá sua inscrição indeferida;  

4.5 – As inscrições de projetos entregues para Comissão Organizadora após o dia 25 de julho 

de 2020 serão automaticamente indeferidas. 

5- DAS ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS TÉCNICOS  

5.1- Serão aceitos e apreciados projetos originais, inéditos, de autoria do interessado inscrito 

no processo de escolha e que contenham os seguintes itens obrigatórios:  

5.1.1 - Arquivo de imagem (JPEG ou PNG), caso a proposta seja digital. As imagens devem ter 

resolução de 300 DPI. 

5.1.2 - Arquivo de imagem digitalizado (scaneado) em formato PDF, caso a proposta seja 

elaborada manualmente. 

5.1.2 - Memorial descritivo, no formato PDF, com justificativa conceitual e significado dos 

elementos gráficos desenvolvidos que identificam o curso de Tecnologia em Alimentos;  

5.2 – Sob nenhum pretexto serão aceitos projetos que estejam em descordo com os critérios 

estipulados neste regulamento, não cabendo nenhum recurso do autor;  

about:blank
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5.3 – A Comissão Técnica Julgadora do concurso não se responsabiliza por qualquer 

semelhança das propostas enviadas com outros trabalhos já existentes e igualmente para as 

propostas concorrentes;  

5.4 – O ato de inscrição implica a aceitação plena das condições estabelecidas neste 

regulamento; 

6- DAS COMISSÕES  

6.1- A coordenação do concurso ficará a cargo da Comissão Organizadora, formada por dois 

membros titulares e dois suplentes, tendo as seguintes atribuições:  

6.1.1 - Acompanhar o processo de inscrição;  

6.1.2 - Responder às questões e dúvidas dos concorrentes, exclusivamente por meio do correio 

eletrônico, pelo e-mail marca.alimentosuepa@gmail.com 

6.1.3- Conferir os arquivos.  

6.1.4 – Dar assistência à Comissão Técnica Julgadora.  

6.2 - O julgamento do concurso ficará a cargo de uma Comissão Técnica Julgadora constituída 

pelo coordenador do curso e mais três membros titulares e três suplentes, nomeados pelo 

Colegiado do Curso de tecnologia em Alimentos, que terá as atribuições:  

6.2.1 - Julgar as propostas de acordo com o item 8 do regulamento.  

6.2.2 - Classificar os candidatos. 

7- DA CONFERÊNCIA, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  

7.1- No primeiro momento a Comissão Organizadora fará uma prévia avaliação da 

documentação dos candidatos, verificando se houve preenchimento de dados e anexos 

conforme o solicitado neste regulamento. Poderá desclassificar as propostas que não se 

enquadrem no regulamento do concurso de acordo com os impedimentos e motivos para 

indeferimento da inscrição, além de resolver os casos omissos.  

7.2 – Depois desta triagem a Comissão Organizadora fará a separação da ficha de inscrição 

dos outros anexos obrigatórios descritos neste regulamento e repassará os anexos, 

identificados por CPF, à comissão julgadora, assegurando desta forma o anonimato dos 

candidatos durante o julgamento.  

7.3-Será atribuição da Comissão Técnica Julgadora avaliar os projetos de acordo com 

critérios descritos no Item 8 do regulamento e classificar os candidatos habilitados, entre os 

quais o que receber a maior pontuação ganhará o concurso.  

7.4-O resultado será registrado pela Comissão Técnica Julgadora em ata. 

8- DA AVALIAÇÃO  

8.1 – Os critérios para avaliação dos projetos considerados habilitados, com inscrição 

deferida, são os seguintes: 

CRITÉRIO OBJETO DE ANÁLISE E JULGAMENTO PONTUAÇÃO 

Criatividade Visão nova e projeto moderno de marca, abordagem 

objetiva e subjetiva pertinentes com as demandas de 

uso da marca, como também a resolução estética. 

1-10 

Originalidade Desvinculação de outras marcas existentes e 

utilização de traços e soluções ao mesmo tempo 

contemporâneas e baseadas na tradição gráfica da 

IES. 

1-10 
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Comunicação Capacidade de transmissão de ideia apresentada, 

primando pela singularidade. 

1-10 

Aplicabilidade Policromia, monocromia e aplicação sobre cores e 

materiais diversos. 

1-10 

Institucionalidade Permitir, por meio de leitura visual, o entendimento 

sobre o curso de Tecnologia em Alimentos. 

1-10 

Pontuação mínima e máxima por membro da comissão julgadora 5-50 

 

8.2- Cada membro da Comissão Técnica Julgadora atribuirá nota de 1 (um) a 10(dez) para 

cada um dos critérios de avaliação;  

8.3- Os projetos serão ordenados com a pontuação final, da nota mais alta para a mais baixa, 

resultando relação classificatória;  

8.4- O primeiro projeto da relação será declarado vencedor; 

8.5- Em caso, de empate entre dois ou mais projetos será declarado vencedor o que obtiver a 

maior nota no critério “Comunicação”. Persistindo o empate será declarado vencedor o que 

obtiver a maior nota no critério “Institucionalidade”;  

8.6- Admite-se a possibilidade de não haver vencedor, caso a comissão julgadora entenda que 

nenhum dos projetos apresentados seja condizente com o objetivo do concurso de criação da 

Marca oficial do curso de tecnologia em alimentos da Universidade do Estado do Pará. 

9- DO RESULTADO  

9.1- O resultado do concurso será divulgado no dia 31 de julho de 2020 no endereço eletrônico 

www.uepa.br, na área de Editais.  

10- DA FINALIZAÇÃO POR PROFISSIONAL DA ÁREA DE DESIGN GRÁFICO 

O SKETCH vencedor passará por finalização de um profissional da área de Design Gráfico 

que tornará a imagem, com as devidas edições e intervenções, apta a ser considerada uma 

marca; mas sem modificações que conflitem com a ideia original aprovada, mantendo sua 

fidelidade, segundo o ANEXO VI 

10 - DA IMPUGNAÇÃO DO REGULAMENTO 

10.1- Decairá o direito de impugnar os termos do presente regulamento perante a Comissão 

Organizadora quem não o fizer até o terceiro dia útil após a publicação do regulamento;  

10.2- As impugnações deverão ser encaminhadas via e-mail para o seguinte endereço: 

marca.alimentosuepa@gmail.com, com a identificação “Concurso Marca T.A”, descrevendo-se 

os motivos. 

11- DA PREMIAÇÃO  

11.1 – Depois de publicado o resultado e transcorrido todos os prazos determinantes neste 

regulamento, serão iniciados os procedimentos necessários para conferir o prêmio de 1 (um) 

Tablet Multilaser + Case Teclado M7s Go 1gb 16gb Nb310 Loi ao autor inscrito, do projeto 

vencedor.  

11.2- O vencedor deverá entregar à Universidade do Estado do Pará, em até cinco dias úteis 

após a divulgação do resultado, o Termo de Cessão de Direitos Autorais (Anexo IV), assinado 

com firma reconhecida; e os arquivos digitais da marca comemorativa. A entrega deverá ser 

via e-mail (com o documento scaneado). 

11.3- A Comissão Organizadora e Comissão Técnica Julgadora não poderão ser 

responsabilizadas por eventuais problemas de autoria, como plágios e similaridades 
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comprovadas. Em caso de constatação de irregularidade, a Comissão Técnica Julgadora se 

reserva o direito de anular o prêmio conferido; 

11.4- A entrega do prêmio, será realizada no dia 07 de agosto de 2020. A ser definida com o 

candidato dependendo da situação de restrição de locomoção oriunda da pandemia do COVID-

19, havendo a possibilidade de envio por malote se for em campus do interior ou pelos 

correios;  

11.5- O curso de Tecnologia em Alimentos da Universidade do Estado do Pará, poderá utilizar 

a marca oficial finalizado por profissional da área de design gráfico, permanentemente, se for 

do seu interesse. Assim como, será utilizada em todos os eventos, nos materiais de divulgação 

alusivo ao mesmo, tais como: folders, cartazes, selos, panfletos, envelopes, páginas na internet, 

vídeos, impressos oficiais e outros, sem que o vencedor tenha direito a nenhuma quantia em 

dinheiro, além do prêmio previsto neste regulamento. 

12 DOS RECURSOS 

12.1 Os candidatos poderão recorrer quanto aos resultados preliminares de todas as fases do 

Processo Seletivo, em um prazo de até 24h após sua divulgação, enviando formulário 

apropriado (Anexo VII) preenchido, assinado eletronicamente ou escaneado, exclusivamente 

para o e-mail marca.alimentosuepa@gmail.com.  

12.2 Os pedidos de recurso enviados fora do prazo definido no cronograma (Anexo VI) não 

serão analisados, sendo desconsiderados e ratificando-se os resultados preliminares.  

12.3 Não caberão pedidos de recurso aos resultados definitivos nem aos recursos interpostos, 

em nenhuma hipótese. 

13- DISPOSIÇÕES GERAIS  

13.1- Os pedidos de esclarecimentos e/ou consultas sobre o regulamento serão respondidos 

pelo e-mail informado no Item 3.7, no prazo máximo de 48h. O e-mail deve apresentar o nome 

do candidato, e-mail para resposta, o telefone para contato e o questionamento exposto de 

forma objetiva, clara e concisa.  

13.2- Informações complementares serão disponibilizadas para todos os concorrentes no site 

da UEPA, no endereço eletrônico www.uepa.br e também nas redes sociais da coordenação do 

curso de Tecnologia em Alimentos, assim como pelo WhatsApp institucional da coordenação do 

curso.  

13.3-Fica assegurado aos autores das propostas finalistas e proposta vencedora o direito de 

autoria para fins de divulgação ou comprovação de capacidade técnica.  

13.4- Fica assegurado à Comissão Organizadora do concurso, o direito de fazer as alterações 

na proposta vencedora para ajuste técnico de reprodução em materiais específicos, sempre 

consultando o autor (ou autores), além de realizar a finalização técnica da imagem vencedora 

assistida por um profissional da área de design gráfico, sem modificar de forma conflitante ao 

propósito do autor, a ideia original ou a fidelidade da imagem vencedora.  

13.5- A participação da Comissão Organizadora e a Comissão Técnica Julgadora no concurso 

marca oficial do curso de Tecnologia em Alimentos será gratuita e sem nenhuma remuneração.  

13.6- Não haverá devolução e nem exposição das propostas inscritas que não for a vencedora.  

13.7- A inscrição e o envio do projeto implicam em anuência com as normas deste regulamento. 

Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Técnica Julgadora. 

 

Belém, 01 de julho de 2020. 
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO AO CONCURSO DA MARCA OFICIAL DO CURSO DE 

TECNOLOGIA EM ALIMENTOS DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ. 

 POR MEIO DA PRESENTE, SOLICITO MINHA INSCRIÇÃO NO PROJETO ACIMA 

REFERIDO E DECLARO ESTAR CIENTE DE QUE A MESMA IMPLICA MINHA TOTAL 

CONCORDÂNCIA E O CUMPRIMENTO DE TODAS AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO 

REGULAMENTO DO CONCURSO, BEM COMO DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, A 

VERACIDADE DA DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÕES POR MIM APRESENTADAS. 

 

Nome completo: 

Curso: 

Matrícula: Campus: Ano de entrada: 

RG: Órgão expedidor: Data de emissão: 

CPF.: Estado Civil: Nacionalidade: 

Data de nascimento: Local de Nascimento:  

Endereço: 

Bairro: Complemento: 

Cidade: CEP: Estado: 

E-mail(obrigatório): Tel. Res. (com DDD): Tel. Cel. (com DDD): 
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ANEXO II – PROPOSTA DO SKETCH DA MARCA DO CURSO DE TECNOLOGIA EM 

ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPF: 
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ANEXO III – BREVE MEMORIAL DESCRITIVO SOBRE AS INTENÇÕES CRIATIVAS 

DA PROPOSTA 

 

 

 

 

CPF: 
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ANEXO IV – TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS; 

 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

Declaro ser titular exclusivo, originário, de todos os direitos autorias, de âmbito 

patrimonial e moral, no que couber, sobre o trabalho por mim enviado nesta data, ao 

Concurso da Marca oficial do Curso de Tecnologia em Alimentos, da Universidade do 

Estado do Pará, ocasião que cedo e transfiro ao Curso, de Tecnologia em Alimentos do 

Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT) com sede administrativa na cidade 

de Belém-PA, sito à Tv. Dr. Eneas Pinheiro, 2626 - Marco, Belém - PA, 66095-015, por 

meio deste instrumento, de forma total, definitiva e exclusiva, sem qualquer limitação 

temporal ou territorial, os direitos patrimoniais, autorizando-o a utilizar a obra 

selecionada parcial ou totalmente, direta ou indiretamente, em quaisquer das 

modalidades.  

A presente cessão tem caráter irretratável e irrevogável.  

 

 

 

 

Local:  

Nome e Assinatura:  

 

RG:  

CPF:  

(Obs.: A assinatura deverá ter a firma reconhecida) 
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ANEXO V – FICHA DA AVALIAÇÃO DO CONCURSO 

 

Nº da Inscrição:  

CPF: 

Julgador Critério Nota 

Nome Criatividade  

 Originalidade  

Comunicação  

Assinatura Aplicabilidade  

 Institucionalidade  

TOTAL:  
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ANEXO VI – CRONOGRAMA DO CONCURSO 

 

ETAPAS PERÍODOS 

Inscrições/submissão de Propostas 
01 julho de 2020, a partir das 00h01 até 

23h59h de 25 de julho de 2020 

Pré-seleção de propostas pela Comissão 

Organizadora 
27 a 28 de julho de 2020 

Divulgação da Pré-seleção 28 de julho de 2020 

Recurso do Resultado da Pré-seleção 29 de julho de 2020 

Resultado Após Recursos da Pré-seleção 30 de julho de 2020 

Avaliação das propostas pela Comissão 

Técnica Julgadora 
30 de julho a 02 de agosto de 2020 

Divulgação do resultado preliminar do 

Concurso 
03 de agosto de 2020 

Recurso ao Resultado preliminar 04 de agosto de 2020 

Resultado do Recurso 05 de agosto de 2020 

Resultado Final do concurso 06 de agosto de 2020 

Assinatura do termo 06 a 08 de agosto de 2020 

Premiação 09 de agosto de 2020 

finalização por um profissional da área de 

Design Gráfico 
10 de agosto de 2020 
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ANEXO VII - FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

Recurso contra decisão relativa ao resultado do CONCURSO DE CRIAÇÃO DA MARCA 

OFICIAL DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ALIMENTOS DA UEPA, e em suas 

retificações, publicados no endereço eletrônico www.uepa.br e realizado Curso Superior de 

Tecnologia em Alimentos da Universidade do Estado do Pará. Eu, 

____________________________________________________________________ portador 

do documento de identidade nº________________, CPF 

nº______________________________, apresento recurso junto à Comissão de organizadora 

do concurso contra decisão do mesmo. A decisão objeto de contestação é (explicitar a decisão 

que está contestando): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se necessário anexe documentos, referências e/ou outras fontes externas, listando-as abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Belém, _____ de __________________ de 2020.  

 

 

 

Assinatura: _____________________________________ 
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ANEXO VIII - BREVE HISTÓRICO DO CURSO 

 

O curso de Tecnologia de Alimentos da UEPA, forma profissionais com mão-de-obra 

qualificada, pesquisadores identificados com a realidade regional, capacitados e preparados 

para atender e contribuir para o desenvolvimento do Estado através da geração, difusão e 

transferência de tecnologia assim como de ações extensionistas que visem o desenvolvimento de 

pequenos, médios e grandes produtores rurais voltados a atender demanda que a economia do 

setor de alimentos no Estado exige. 

Historicamente, após uma década em funcionamento, o Curso de Tecnologia 

Agroindustrial, com ênfase em Alimentos formou profissionais Tecnólogos para indústrias, 

pesquisa, docência e consultoria, que contribuíram para o desenvolvimento da área de 

tecnologia de alimentos em nossa região.  

Ao longo desse caminho, alunos, egressos, docentes, técnicos e o próprio mercado de 

trabalho apontaram novas necessidades, além do que, as demandas regionais sofreram 

modificações. O Curso precisava formar profissionais diferenciados, com visão mais ampla da 

profissão, precisava aumentar sua carga horária de disciplinas, prever atividades 

complementares em seu Projeto.  

Novas disciplinas precisavam ser criadas, ementas de outras precisavam ser revistas, 

algumas eletivas precisavam ser obrigatórias. Em suma, o Projeto Pedagógico que atendia às 

demandas regionais no início dos anos 2000 precisava ser revisto e reformulado.  

Em outubro de 2011, o Curso passou por avaliação do Conselho Estadual de 

Educação, culminando com um parecer do CEE que também apontava nessa direção, 

consolidando as necessidades de adequação. 

O Curso superior de graduação em Tecnologia de Alimentos nasceu com o acervo 

bibliográfico, quadro docente e infraestrutura antes utilizados pelo antigo Curso de Tecnologia 

Agroindustrial, ênfase em Tecnologia de Alimentos, ora ofertado em Belém e nos Campi de 

Marabá, Cametá, Castanhal, Salvaterra, Paragominas e Redenção, que deixou de ser ofertado, 

de acordo com a recomendação do Conselho Estadual de Educação em seu parecer nº 

584/2011, que recomenda a criação do Curso de Tecnologia de Alimentos a partir do Curso de 

Tecnologia Agroindustrial, ênfase em Alimentos, como explicado anteriormente. 

Em 2014, o curso de Tecnologia de Alimentos passou por sua primeira avalição pelo 

Conselho Estadual de Educação, onde o curso teve seu reconhecimento aceito de acordo com o 

Parecer nº320/2014. 

Atualmente, os docentes do Curso Superior de Tecnologia em Alimentos perceberam 

que algumas modificações deveriam ser feitas para aprimorarmos ainda mais o curso.  

As experiências vivenciadas e acumuladas neste período mostraram que pequenos, e 

importantes, ajustes deveriam ser feitos, tais como, criação de novas disciplinas, modificação 

de cargas horária e de período de disciplinas já existentes. 

Além disso, pretende-se dar ao Curso Superior de Tecnologia em Alimentos a 

prerrogativa que norteia os cursos tecnológicos: a capacidade de empreender, de dar aos 

Tecnólogos em Alimentos sustentação teórica e prática para que possam transformar suas 

ideias em negócios com foco no mercado de produção e serviços de alimentos e alimentação,  

desenvolvendo suas marcas e processos tecnológicos, pautados na inovação, qualidade e 

principalmente na perfeita relação entre o nível de processamento e a saudabilidade dos 

alimentos produzidos. 


