Edital do Concurso
CAFAU, identidade visual.
1. INTRODUÇÃO
O espaço CAFAU é um espaço de todos os estudantes e alunas e está passando por uma
reforma tanto espacial como de identidade; e a partir disso o Centro Acadêmico da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo convidam todos os estudantes da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da
UFRJ, a participarem do processo de reformulação da identidade visual e espaço CAFAU.
O processo de redefinição da nova marca do CAFAU compreende uma inserção na nova ideia
de gestão do CAFAU, assim como de representação do corpo estudantil, respeitando e incluindo
todos os diversos perfis que hoje se encontram na FAU. É meta deste concurso que a logo escolhida
possa demonstrar o que é o CAFAU, de que forma reconhecemos como espaço físico/social e nossa
entidade política.

2. REGULAMENTO GERAL
Queremos, com o concurso, selecionar uma arte que represente os significados do CAFAU na
esfera física e subjetiva, dentro da conjuntura atual do que é Arquitetura e Urbanismo e de seus
estudantes. Para participar basta estar regularmente matriculado na Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da UFRJ. Em nenhum momento será cobrada taxa de inscrição ou de participação aos
inscritos.
A participação só é considerada válida se for realizada a pré-inscrição online pelo link
divulgado no item 3.1, de forma a definirmos a quantidade estimada de participantes.
No entanto, a inscrição e concorrência efetiva só se darão com a ENTREGA da ficha de inscrição (vide
anexo 1), juntamente com a proposta da nova logo para o CAFAU, no prazo determinado no
cronograma.
O concurso se dará em duas etapas. Na primeira etapa, as propostas serão julgadas por
banca previamente definida e composta por 2 (dois) docentes e 2 (dois) discentes da FAU/UFRJ; os 3
(três) melhores colocados passarão para a segunda etapa. Na segunda etapa, as 3
propostas selecionadas serão expostas aos estudantes da FAU no espaço físico do CAFAU para
votação.
Sobre a arte: técnica
da
arte a ser definida pelo
participante e poderá ser coloridas e/ou preto e branco. Reforçamos o pedido para não inserção de
nenhum material que viole direitos autorais no conteúdo da arte.
O concurso se dará por duas etapas. Na primeira etapa a proposta será julgada pela banca
julgadora e os 3 melhores colocados passarão para a segunda etapa. Na segunda etapa as 3
propostas serão expostas aos estudantes da FAU no espaço físico do CAFAU para votação.
Os trabalhos não serão devolvidos. Inicialmente ficarão em exposição no hall da Reitoria, e
posteriormente será utilizado como decoração permanente do CAFAU. Portanto todos os
participantes que entregarem as propostas terão sua propriedade intelectual cedida de pleno direito
e por prazo indeterminado ao CAFAU/UFRJ, 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.
Todos
os
participantes
que
se
inscreverem
devidamente
no
período
proposto receberão 30 horas extras curriculares.

3. INSCRIÇÃO
3.1-Pré-inscrição: a se realizar online por meio do link: https://goo.gl/forms/3A7F6486NwLAbrf02 até
às 23h do dia 08/09/2017;
3.2-Inscrição presencial e entrega das propostas*: deverão ser entregues à comissão organizadora
1 ficha de inscrição e 1 envelope COM TODAS AS ARTES NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DA
PROPOSTA, assim como breve memorial justificativo da ideia concebida;
3.3-No envelope: deverá constar a prancha da arte e intenção de proposta ambos em formato
A4. Nenhuma
dessas
folhas dentro do envelope ou o próprio envelope devem ter
a identificação do participante ou assinatura.
3.4-Somente na ficha de inscrição (anexo 1) que também será disponibilizada na papelaria do
Mário (4 andar) serão preenchidos com os dados necessários para participação.
*A inscrição presencial deve ser feita aos estudantes: Fabianna Vieira, Léo Rosa e Rodrigo
Ferreira no CAFAU nos horários que serão divulgados na página do CAFAU.

4. JULGAMENTO
Para a primeira etapa foram convidados pela Comissão Organizadora uma banca julgadora composta
pelos professores Ethel Pinheiro e Gustavo Racca (DARF/FAU) e pelos estudantes Érika Petreca e
Leonardo Oliveira.
Serão levados em consideração os seguintes pontos:
1. Originalidade do logotipo;
2. Analogia com o CAFAU;
3. Técnica compositiva;
4. Associação com as ideias do concurso;
5. Adaptabilidade às diversas mídias.
A banca Julgadora atribuirá pontos às propostas de forma cega, ou seja, sem ter acesso às fichas
de inscrição, estabelecendo uma classificação decrescente, resultante da média da soma de pontos
atribuídos, a cada trabalho, por cada julgador.
Havendo empate que impossibilite a classificação de apenas três propostas, serão classificadas
quatro propostas para a segunda etapa.
Na segunda etapa todos os estudantes com matrícula ativa terão direito a 1 voto para eleger a
Logo vencedora.
O trabalho que obtiver o maior número de votos será considerado o vencedor, o segundo mais
votado ganhará o titulo de segundo lugar e o terceiro receberá uma mensão honrosa.
Havendo empate na Etapa 2, será levada em conta a pontuação das propostas empatadas na
Etapa 1. Aquela que tiver obtido maior pontuação será a vencedora.
A Comissão organizadora se responsabiliza pela validação do resultado da segunda etapa de
seleção e julgamento.

5. DA PREMIAÇÃO
1 lugar: 120 horas complementares;
2o lugar: 100 horas complementares;
Menção honrosa: 70 horas complementares.
o

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
O CAFAU/UFRJ 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.
Ao se inscreverem neste concurso, os candidatos manifestam automaticamente sua
concordância com as regras deste edital.
Não caberão recursos ou quaisquer manifestações legais contra o resultado proclamado pela
banca Julgadora.
Quaisquer problemas não previstos neste edital deverão ser analisados e resolvidos pela
Comissão Organizadora do concurso.

CRONOGRAMA
Fase de pré-inscrições online
Inscrição presencial com entrega da arte
1a
Etapa: Período de avaliação pela banca
a
2 Etapa: Período de votação discente presencial
Divulgação dos premiados
Período de exposição no Hall da Reitoria
*A Coordenação do Concurso se reserva o direito de alterar os
tempo caso considere necessário.

01/09 - 08/09
25/09 - 29/09
02/10 - 04/10
05/10 - 10/10
11/10
11/10 - 18/10
prazos do presente edital a

FICHA DE INSCRIÇÃO (Anexo 1)
Concurso de logo do Centro Acadêmico da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FAU/UFRJ)
Dados Pessoais

Nome completo:
Nº da Pré-inscrição:
Email:
Telefone residencial: (

)

Celular: (

)

Dados acadêmicos

Período:
DRE:
Como ficou sabendo doconcurso?

Gostaria dar alguma sugestão para o CAFAU?

Declaro estar ciente e de acordo com as normas contidas no Regulamento e Edital do
concurso do Logo para o Centro Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ,
executado pela comissão organizadora do concurso (CAFAU).

Assinatura do participante

Assinatura da Comissão

