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Universidade Federal de Pelotas
 

EDITAL Nº. 01/2022

PROCESSO Nº 23110.007491/2022-91

Processo nº 23110.007491/2022-91

                                                                                                                                        CONCURSO ARTÍSTICO

                                                           Transformar a sala da Incubadora de Base Tecnológica da UFPEL em um local vivo, alegre, diverso, acolhedor e
inspirador.

A  INOVA – Superintendência de Inovação e Desenvolvimento Interinstitucional da UFPEL, a partir do Escritório de Propriedade Intelectual, Transferência de
Tecnologia e Empreendedorismo - EPITTE, torna público o presente concurso e convida as pessoas físicas, com idade mínima de dezoito anos, a apresentarem
propostas para que através da arte transformem o ambiente da Conectar em algo vivo, alegre, diverso, acolhedor e inspirador, exclusivamente direcionadas aos
termos deste Regulamento.

 

REGULAMENTO
1. DO CONCURSO E SEU OBJETIVO
1.1. A INOVA - Superintendência de Inovação e Desenvolvimento Interinstitucional da UFPEL institui o concurso para a proposta de arte nas paredes
da sala da Incubadora Conectar, localizada no Pelotas Parque Tecnológico, buscando tornar o ambiente mais acolhedor e inspirador. As finalidades e condições
deste concurso estão contidas neste Regulamento.
1.2. O objetivo do concurso é escolher três propostas de arte para a sala da Incubadora Conectar.
1.3. As propostas de criação da arte deverão refletir o espírito empreendedor e um ambiente inovador, acolhedor, diverso, criativo e inspirador.
1.4. As propostas poderão ser construídas utilizando quaisquer técnicas relacionadas às artes visuais: desenho, fotografia,, gravura, pintura, frases
inspiradoras, grafite etc.

1.5. O espaço reservado para o painel mantém uma proporção  de 4:3 em uma área de apoximadamente 13m2.
2. DA PREMIAÇÃO E PUBLICIDADE DO CONCURSO
2.1. O lançamento do concurso será feito pelo site e pelas redes sociais da Superintendência de Inovação, da incubadora Conectar, da UFPEL e por
intermédio dos parceiros do projeto, devendo estar informado o link para inscrição e referência ao presente regulamento.
2.2. Os vencedores das propostas receberão como premiação a divulgação da arte e autor, nas mídias da INOVA, CONECTAR E UFPEL.
2.3. Será oferecida premiação de R$ 1.000,00 para cada arte vencedora, sendo que o valor será depositado em conta poupança no Sicredi (Cooperativa
0663 - Pelotas). 
3. DOS PARTICIPANTES E DAS PROPOSTAS
3.1. São considerados concorrentes deste concurso todos aqueles que se inscreverem e entregarem as propostas no prazo definido no calendário do
concurso.
3.2. O número de participantes é ilimitado. Cada candidato ou grupo de candidatos poderão apresentar até duas propostas de arte.
3.3. As propostas poderão ser individuais ou em grupo. Caso os candidatos apresentem duas propostas, estas deverão ser inscritas em separado, ou seja,
uma inscrição para cada proposta.
3.4. O concurso é de âmbito aberto, podendo participar todos aqueles que aceitarem as regras deste concurso, excetuando-se os membros da Comissão
Julgadora e da Comissão Organizadora.
4. 4. DAS INSCRIÇÕES DAS PROPOSTAS
4.1. As inscrições são gratuitas, não sendo aceita inscrição após o período definido no calendário do concurso e/ou que seja feito por qualquer outro
meio não previsto neste regulamento.
4.2. Deverão ser anexados ao formulário o arquivo com a arte, o memorial descritivo e o orçamento para execução com os devidos materiais
necessários.
4.3. A inscrição da proposta dar-se-à por formulário eletrônico no seguinte link: https://forms.gle/hwXCnMPujYrNELWv8.
4.4. O candidato será comunicado via e-mail da homologação da sua inscrição.                                        
5. DA APRESENTAÇÃO
5.1. Os trabalhos não poderão exibir marcas, nomes, pseudônimos, assinatura, ou quaisquer indicações que possam identificar autoria, sob pena de
desclassificação da proposta.
5.2. Não serão aceitos trabalhos fora dos critérios estipulados neste edital, não cabendo nenhum recurso de seu autor.
5.3. Os participantes são responsáveis pela originalidade do trabalho. A organização do concurso não se responsabiliza por qualquer semelhança com
outros trabalhos existentes, ficando o autor responsável por responder por qualquer procedimento que venha a ser realizado por terceiros.
5.4. O memorial descritivo deve conter um texto de no máximo 2000 caracteres, justificando e defendendo a arte, servindo este também à análise da
mesma:
5.5. Não há limite de cor e nem parâmetros fixos em relação à arte, ou seja, é de livre criação do autor, desde que condizente ao tema e harmônica com
o ambiente.
5.6. Fotos e ilustrações do ambiente encontram-se anexas a este edital.
6. DO CALENDÁRIO
6.1. Em 21.03.2022 - Lançamento do Edital.
6.2. Em 21.03.2022 - Abertura das inscrições e início do período de entrega das propostas.
6.3. Até 17.04.2022 - Prazo máximo para a entrega das propostas.

https://forms.gle/hwXCnMPujYrNELWv8
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6.4. Em 18.04.2022 - Início do julgamento das propostas.
6.5. Em 23.04.2022 - Resultado final com divulgação das propostas vencedoras.
6.6. Em 27.04.2022 - Início do trabalho nas paredes da Conectar.
7. DA COMISSÃO ORGANIZADORA
7.1. Composta pelos seguintes membros:

7.1.1. Dois representantes da INOVA;
7.1.2. Um  membro externo indicado pela INOVA.

8. DA COMISSÃO JULGADORA
8.1. A Superintendência de Inovação indicará os membros da comissão no decorrer do processo, contendo pessoas com habilidades técnicas para a
seleção e demais parceiros do concurso.
9. DA SELEÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1. A Comissão Julgadora não poderá ter acesso aos nomes dos autores. Para tal, a Comissão Organizadora, abrirá uma pasta arquivo codificada para
cada inscrito.
9.2. A Comissão Organizadora, inicialmente, fará o exame do atendimento aos requisitos formais (existência dos arquivos eletrônicos, memorial
descritivo, lista de materiais e orçamento) a não apresentação de algum destes, implicará na desclassificação da proposta, não cabendo recurso do participante.
9.3. Em seguida haverá apreciação do trabalho apresentado, ocasião em que a Comissão Julgadora deferirá seu julgamento, se estiver em consonância
com o regulamento do concurso. Caso contrário, o trabalho será automaticamente desconsiderado, não cabendo recurso do participante.
9.4. Para fins de julgamento das propostas, a Comissão Julgadora atribuirá pontos às mesmas, segundo os critérios de avaliação citados no item 9.7,
estabelecendo uma classificação, resultante da soma de pontos atribuídos, individualmente, a cada uma das propostas, pelos membros da Comissão. O trabalho
que obtiver o maior número de pontos será considerado o vencedor. Deverá ser lavrada uma ata sucinta acerca do julgamento realizado.
9.5. Caso a Comissão Julgadora decida que nenhum dos trabalhos apresenta os requisitos exigidos, lavrará ata sucinta esclarecendo as razões de sua
decisão, da qual não cabe recurso.
9.6. A constatação de irregularidade, inexatidão de dados em qualquer etapa do concurso, acarretará na eliminação do candidato e na anulação de todos
os atos dela decorrentes.
9.7. São critérios que orientarão o julgamento dos trabalhos, pela Comissão Julgadora:

9.7.1. Criatividade (inovação conceitual e técnica)
9.7.2. Originalidade (desvinculação de outras artes existentes);
9.7.3. Comunicação (concisão, transmissão da ideia do tema proposto passando alguma mensagem);
9.7.4. Conversa com a decoração do espaço, trazendo harmonia e despertando sensações;
9.7.5. Análise da justificativa do memorial descritivo da proposta de arte;
9.7.6. Apresentação do material necessário para execução e orçamento deste;
9.7.7. Disponibilidade de execução da proposta ainda no mês de abril;

9.8. Os trabalhos receberão, de cada membro da Comissão Julgadora, para cada critério citado no item 9.7, pontos que variam de 01 (um), menor nota, a
05 (cinco), maior nota.
9.9. Em caso de empate será utilizado como critério de desempate a pontuação do item 9.7.6 – menor orçamento. Permanecendo o empate, o Presidente
da Comissão Julgadora dará seu voto de minerva.
9.10. A decisão da Comissão Julgadora será soberana e de caráter irrevogável, não cabendo nenhum recurso por parte do participante.
10. DOS DIREITOS AUTORAIS
10.1. Fica estabelecido, com todos os autores dos trabalhos vencedores,  a assinatura de um Termo de Cessão dos Direitos Autorais.
11. A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
11.1. Consoante à previsão do calendário (item 6), a divulgação do resultado do concurso deverá ser feita nas redes sociais da INOVA, CONECTAR e
UFPEL, ainda, será comunicado ao vencedor no e-mail indicado no formulário de inscrição.
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. A Superintendência de Inovação e Desenvolvimento Interinstitucional poderá cancelar o concurso de que trata este regulamento a qualquer
momento, em razão de caso fortuito ou de força maior e por ausência de inscrições, a seu critério, sem que isso implique em qualquer direito indenizatório a
qualquer parte.
12.2. A Superintendência de Inovação e Desenvolvimento Interinstitucional não se responsabiliza por problemas técnicos de TI que impeçam, retardem
ou prejudiquem o envio ou recebimento das propostas das artes.
12.3. A simples participação neste concurso implica em total aceitação deste regulamento e os participantes declaram, desde já, serem os autores das
propostas de arte enviadas para a Comissão Organizadora do Concurso, não tendo cometido plágio ou violação a qualquer direito de terceiros.
12.4. Quaisquer dúvidas ou divergências não previstas no presente regulamento, assim como casos omissos, serão julgadas e decididas de forma soberana
e irrevogável pela Comissão Organizadora do concurso.

                                                                                                                                     

Pelotas, 21 de março de 2022.
 
 

Vinícius Farias Campos
Superintendência de Inovação e Desenvolvimento Interinstitucional

 

Felipe de Souza Marques
Coordenador da Incubadora Conectar

Documento assinado eletronicamente por FELIPE DE SOUZA MARQUES, Coordenador, Escritório de Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia e
Empreendedorismo, em 21/03/2022, às 18:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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Documento assinado eletronicamente por VINICIUS FARIAS CAMPOS, Superintendente, Superintendência de Inovação e Desenvolvimento Interins�tucional,
em 21/03/2022, às 18:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1617586 e o código CRC EFC60C4F.

 

ANEXO

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 23110.007491/2022-91 SEI nº 1617586


