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EDITAL 10/2019 

PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA PREC/UFPEL  

ILUSTRAÇÃO GRÁFICA - MASCOTE CANDY VALLEY - 

PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO 

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPel convida alunos e servidores para inscreverem 

proposta de ilustração gráfica na formiga (ANEXO 1), do Pelotas Parque Tecnológico, visando 

criar o mascote Candy Valley, para divulgar e promover ações de inovação e tecnologia e, 

assim, impulsionar graficamente a identidade visual do projeto. Para maiores informações sobre 

o Candy Valley e sobre as características da “formiga”, os interessados podem acessar o site 

www.pelotasparquetecnologico.com.br ou visitar o local onde a formiga está exposta – na 

Avenida  Domingos de Almeida nº 1785 – das 8h às 20h – de segunda a sexta-feira. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

a. Poderão se inscrever alunos e servidores, devidamente vinculados à UFPEL. 

b. A inscrição deverá ser feita exclusivamente pelo proponente da proposta, em 

consonância com o prazo e a forma de participação estabelecida neste Edital.  

c. Cada proponente poderá realizar uma única inscrição. 

d. Para inscrever-se, o proponente deverá encaminhar a ficha de inscrição preenchida 

(ANEXO 2); o projeto gráfico (prancha em pdf conforme o padrão do autor) 

acompanhado de tabela orçamentária dos materiais necessários para a execução da 

ilustração; e o Termo de Responsabilidade de execução (ANEXO 3) para o e-mail 

assessoriaprec.ufpel@gmail.com, impreterivelmente até as 23h59min, do dia 12 de 

setembro de 2019. 

 

2. DA PREMIAÇÃO 

a. A proposta vencedora, indicada pela comunidade, será contemplada com certificação de 

PROPOSTA VENCEDORA e receberá um benefício de R$ 1.000,00. 

b.  As propostas aprovadas pela comissão, juntamente com a PROPOSTA VENCEDORA, 

serão contempladas com certificação de MÉRITO DE QUALIDADE.   

c. Todas as propostas submetidas, conforme avaliação da comissão avaliadora, 

configurarão um catálogo eletrônico disponibilizado pelo portal: 

www.pelotasparquetecnologico.com.br 

https://wp.ufpel.edu.br/prec/files/2019/08/anexo-1.docx
http://www.pelotasparquetecnologico.com.br/
https://wp.ufpel.edu.br/prec/files/2019/08/anexo-2.docx
https://wp.ufpel.edu.br/prec/files/2019/08/anexo-3.docx
mailto:assessoriaprec.ufpel@gmail.com
http://www.pelotasparquetecnologico.com.br/
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3. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

A seleção seguirá a classificação da média obtida pelas propostas, conforme critérios abaixo: 

Critério 
Valor 

1. Qualidade da ilustração gráfica 3 

2. Relação formal/conceitual da ilustração com o local 3 

3. Orçamento e exequibilidade técnica da proposta 4 

 

 

4. DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

a. Será designada comissão de avaliação  composta por  5 membros, sendo: 01 (um) 

representante da UFPel – Universidade Federal de Pelotas, 01 (um) representante da 

CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas,  01 (um) representante da SDETI - Secretaria de 

Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Pelotas, 01 (um) representante do Pelotas 

Parque Tecnológico e 01 (um) representante do  movimento CANDY VALLEY, para a 

seleção de 03 (três) propostas aprovadas, que serão submetidas a avaliação da 

comunidade para a definição da Proposta Vencedora. 

b. A comunidade, durante o evento de comemoração dos 3 (três) anos do Pelotas Parque 

Tecnológico, no dia 16/09, indicará a proposta de sua preferência, selecionando uma 

das 03 (três) propostas aprovadas pela Comissão Avaliadora. 

 

5. CRONOGRAMA 

Etapas Período 

a. Período de inscrição da proposta 19/08/19 a 12/09/19 

b. Período de avaliação das propostas pela comissão avaliadora 13/09/19  

c. Período de avaliação das propostas pela comunidade 16/09/19 

d. Publicação do Resultado Final 17/09/19 

e. Produção 23/09/19 a 31/10/19 
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6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

a. A produção, pintura da proposta aprovada sobre a superfície da FORMIGA 

MASCOTE, é de responsabilidade do proponente e da sua equipe.  

b.  A produção será executada nas dependências do Pelotas Parque Tecnológico. 

c. As propostas selecionadas serão apresentadas para a comunidade em exposição 

durante o evento  de comemoração dos 03 (três) anos do Pelotas Parque 

Tecnológico. 

d.  A proposta vencedora, além de ser a proposta escolhida para ser executada, 

receberá certificado de Proposta Vencedora. 

e.  As propostas selecionadas, não vencedoras, não serão executadas e receberão 

certificado de MÉRITO DE QUALIDADE. 

f. O prêmio em dinheiro será entregue em evento, ao final da proposta executada. 

 

 

Pelotas, 19 de agosto de 2019 

 

 

 

 

João Fernando Igansi Nunes 

Pró-Reitor de Extensão e Cultura em Exercício 

Universidade Federal de Pelotas 
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ANEXO 1 - EDITAL 10/2019 

PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA PREC/UFPEL  

ILUSTRAÇÃO GRÁFICA - MASCOTE CANDY VALLEY - 

PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO 

 

Formiga a ser ilustrada graficamente: 
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ANEXO 2 - EDITAL 10/2019 

PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA PREC/UFPEL  

ILUSTRAÇÃO GRÁFICA - MASCOTE CANDY VALLEY - 

PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO 

 

 

 

Formulário de Inscrição 

 

Nome para o MASCOTE CANDY VALLEY: 

 

 

Dados do(a) Proponente 

 

Nome Completo: 

 

Unidade / Curso:  

 

SIAPE/Matricula: 

 

E-mail: 

 

Telefone(s) de contato: 

 

 

Equipe (descrever a equipe que desenvolverá a execução da proposta): 
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ANEXO  3 - EDITAL 10/2019 

PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA PREC/UFPEL  

ILUSTRAÇÃO GRÁFICA - MASCOTE CANDY VALLEY - 

PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

Eu, …………………………………………………..….……, através deste termo, 

declaro para os devidos fins minha responsabilidade irrestrita para a execução da 

proposta MASCOTE CANDY VALLEY – PELOTAS PARQUE TECNOLÓGICO 

(aprovada como PROPOSTA VENCEDORA no EDITAL 10/2019), dentro dos prazos 

estipulados, condicionado a liberação dos materiais designados na tabela orçamentária 

encaminhada junto ao projeto gráfico submetido.  

 

 

 

 

 

Pelotas,    de maio de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura 


