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EDITAL Nº 002/2021-PROEX/UFRN

CHAMADA  PÚBLICA  PARA  ESCOLHA  DE  FRASE  COMEMORATIVA  EM

HOMENAGEM AOS 50 ANOS DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO (PROEX).

1. INTRODUÇÃO

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por intermédio da Pró-Reitoria de Extensão,

torna público, para conhecimento das comunidades interna e externa, que estão abertas, a partir

de 20 de agosto até o dia 20 de outubro de 2021, as inscrições para seleção de 01 (uma) “frase”

que represente o marco histórico em homenagem aos 50 anos de existência da PROEX/UFRN.

Neste Edital, entende-se por “frase” a manifestação do pensamento e do sentimento pela palavra.

No  Dicionário  Aurélio  (2010),  Frase  significa:  “Reunião  de  palavras  que  formam  sentido

completo; sentença; expressão”.

2. DO OBJETIVO

Escolher frase que faça alusão  à importância da extensão universitária em homenagem aos 50

anos de atuação da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da Universidade Federal do Rio Grande

do Norte (UFRN). 

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições são gratuitas;

3.2. Será permitida apenas a inscrição de 01 (uma) “frase” por proponente. A frase deverá conter,

no máximo, 200 caracteres;

3.3.  As  inscrições  serão  realizadas  em  formato  virtual,  e  a  documentação  necessária  para

inscrição deverá ser encaminhada ao e-mail: gabineteproex@reitoria.ufrn.br;

http://www.proex.ufrn.br/


3.4. A inscrição implica a automática e plena concordância com as normas estabelecidas neste

Edital, por meio da assinatura do Termo de Doação (anexo I);

3.5. Qualquer pessoa poderá participar da seleção, ou seja, integrantes da comunidade interna e

externa à UFRN;

3.6. Não poderão se inscrever membros da comissão de seleção.

4. DA DOCUMENTAÇÃO

4.1.  O  proponente,  no  ato  da  inscrição,  deverá  apresentar  a  “frase”  dentro  das  seguintes

especificações:

4.2.  Entrega  da  frase  em  folha  A4,  digitada,  enviada  em  formato  DOC  ou  DOCX,  sem

identificação alguma no documento, reforçando o teor do item 3.2 deste Edital, que afirma que a

frase deverá conter, no máximo, 200 caracteres;

4.3. Termo de Doação e Compromisso (anexo I) e Ficha de Inscrição (anexo II) deste Edital,

devidamente preenchido, assinado e escaneado.

5. DO PROCESSO SELETIVO

5.1. A seleção será feita tendo como base o material constante na “frase”;

5.2. Não serão aceitas obras de terceiros para a seleção, ou seja, a frase terá que ser inédita;

5.3. A frase deverá ter sentido lógico e contínuo do início ao fim;

5.4. Não serão aceitos trabalhos que revelem desrespeito aos direitos humanos ou que sejam de

caráter ofensivo;

5.5. A seleção das frases inscritas será feita por uma Comissão Julgadora, a ser designada através

de Portaria da Pró-Reitoria de Extensão, composta por 03 (três) membros atuantes no cenário

artístico, cultural, social e acadêmico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN);

5.6. A seleção ocorrerá de forma idônea, onde os membros da comissão não saberão quem são os

autores  de  cada  frase,  sendo  estes  identificados  por  números  que  serão  administrados  pela

Secretaria do Gabinete dos Pró-Reitores de Extensão, que se compromete em manter sigilo no

processo;



5.7. Só serão selecionadas e aprovadas as frases que contiverem o número máximo de caracteres

conforme  descrito  no  item  3.2  deste  Edital,  sendo  eliminadas  aquelas  que  ultrapassem  este

número (200 caracteres).

6. DA APROVAÇÃO

6.1.  A  aprovação  dos  participantes  implica  a  automática  concordância  com  as  condições

estabelecidas pelo presente Edital;

6.2. O nome do autor da “frase” vencedora será identificado junto à obra;

6.3.  O autor  aprovado ganhará  uma menção  honrosa  de  mérito,  discriminando  a  autoria  da

“frase” e o pleito do Edital;

6.4. Não será atribuído ao vencedor nenhum prêmio de caráter monetário.

7. DA EXPOSIÇÃO

7.1. A “frase” será grafada permanentemente em placa comemorativa a ser colocada no Prédio

da Reitoria da UFRN, cujo layout e material  será definido pela Comissão de Planejamento e

Organização em Homenagem aos 50 Anos da PROEX.

8. DO RESULTADO FINAL

8.1. A divulgação do resultado final acontecerá no dia 08 de dezembro de 2021, data em que

ocorrerá o descerramento da placa alusiva a este marco histórico.

9. DAS OBRIGAÇÕES

9.1. DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

9.1.1. Designar os membros da Comissão Julgadora, por meio de Portaria;

9.1.2.  Coordenar  a  divulgação  deste  Edital  nos  meios  de  comunicação  que  se  fizerem

necessários;

9.1.3. Conservar e zelar pelo espaço de exposição.

9.2. DO AUTOR SELECIONADO

9.2.1. Cumprir todos os requisitos de inscrição presentes no regulamento deste Edital;



9.2.2. Assinar o Termo de Doação e Compromisso, concordando com as normas estabelecidas

por este Edital e com os resultados, sobre os quais não caberão recursos;

9.2.3. Doar à PROEX/UFRN os direitos autorais da “frase” vencedora e exposta, mediante a

assinatura de um Termo de Doação e Compromisso, passando esta a fazer parte do acervo de

Artes Visuais da UFRN;

9.2.4. Conceder à PROEX/UFRN direito de uso de imagem da “frase”, em impressos e obras de

audiovisual,  a título de divulgação e de atividades  desenvolvidas pela instituição,  a qualquer

tempo e por qualquer meio de comunicação.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. O ato de inscrição implica a plena aceitação deste regulamento;

10.2. As decisões finais da Comissão de Seleção são irretratáveis e irrevogáveis;

10.3.  Os  casos  omissos  e  controversos  serão  resolvidos  pela  Comissão  de  Planejamento  e

Organização em Homenagem aos 50 anos da PROEX.

11. DO CRONOGRAMA

Período de Inscrições 20/08 a 20/10/2021

Avaliação pela Comissão Até 04/11/2021

Resultado Final 08/12/2021

Natal, 19 de agosto de 2021.

Prof. Graco Aurélio Câmara de Melo Viana
Pró-Reitor de Extensão



ANEXO I

TERMO DE DOAÇÃO E COMPROMISSO

(via única)

Por este termo de doação e compromisso, o(a) Sr.(a____________________________________,

RG _________________, abaixo devidamente identificado(a),  resolve doar, à Pró-Reitoria de

Extensão da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande do Norte,  uma expressão artística  de sua

autoria  em comemoração aos 50 anos da PROEX, e que faz parte  do Campus Universitário

Lagoa Nova, em Natal-RN. 

Por outro lado, a PROEX, neste ato representada por seu Pró-Reitor Graco Aurélio Câmara de

Melo Viana, declara aceitar a presente doação, comprometendo-se a zelar pela conservação da

obra ora recebida, incorporando-a ao Acervo de Artes Visuais da Universidade Federal do Rio

Grande do Norte, onde será devidamente preservada.

Por força deste instrumento, o DOADOR (A) transfere à PROEX/UFRN todos os direitos sobre

a aludida obra de arte, para que dela possa usar, gozar e dispor livremente como sua que é e fica

sendo de hoje por diante.

Do que, para constar, lavrou-se este TERMO DE DOAÇÃO E COMPROMISSO em via única,

assinado pelas partes.

Natal,      de                          de 2021.

________________________________________

Nome do Doador (a)

__________________________________________

Pró-Reitor de Extensão



ANEXO II

FICHA DE INSCRIÇÃO

(via única)

Nome:

RG:

CPF:

Endereço:                                                                           Nº

Bairro:                                                                                 CEP:

Cidade:                                                                                  Estado:

Complemento:    

Contato: (DD)

E-mail:

 

Tipo de participação:

(     ) servidor técnico-administrativo ativo da UFRN.

(     ) docente ativo da UFRN.

(     ) discente ativo da UFRN.

(     ) servidor técnico-administrativo e docente aposentado da UFRN.

(     ) egresso da UFRN.

(     ) membro da comunidade externa à UFRN. 


