
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
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EDITAL Nº 01/2021 ASSESSORIAS ACADÊMICAS  E COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO

A Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ), por meio de suas Assessorias Acadêmicas, de
nível  técnico,  graduação e pós-graduação e Coordenação de Extensão, torna público a
realização  de  concurso  para  eleger  um  mascote  que  representará  a  Instituição  nas
campanhas relacionadas ao tema “Biossegurança – na Unidade Acadêmica”. O concurso
será  exclusivamente  direcionado  aos  termos  deste  edital,  respeitadas  as  normas  do
regulamento, a seguir:

1. DO OBJETIVO

1.1 O  presente  concurso  tem  como  objetivo  a  escolha  de  um  (uma)  mascote  que
represente a Escola agrícola de Jundiaí em todas as ações referentes às medidas de
biossegurança.

2. DO NÚMERO DE PARTICIPANTES E DE PROPOSTAS

2.1. O número de participantes é ilimitado.

2.2. Cada participante poderá apresentar uma ÚNICA proposta.

2.3. Cada proposta deverá ter no máximo três autores.

3. DOS(AS) PARTICIPANTES

3.1. O concurso é aberto a toda comunidade acadêmica da EAJ, podendo participar
servidores públicos e terceirizados, discentes regularmente matriculados de todos os
níveis e que aceitarem as regras deste edital, excetuando-se os membros da Comissão
Organizadora do concurso.

3.1. Serão aceitas propostas originais e inéditas, consonantes com este edital.

4. DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE SOBRE A ARTE DO(A) MASCOTE

4.1. As artes (mascotes) premiadas (Três primeiros lugares) terão sua propriedade
intelectual cedida de pleno direito e por prazo indeterminado à Escola Agrícola de
Jundiaí, 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.



4.2. Fica estabelecido com o(a) autor(a) do trabalho vencedor a assinará um Termo
de Cessão dos Direitos Autorais (ANEXO I) para uso pleno da obra pela EAJ.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1 O material enviado será avaliado por uma comissão constituída por até cinco
profissionais com formação na área artística e de educação;

5.2. Primeiramente,  serão  selecionadas,  pelo  juri  artístico,  as  três  melhores
propostas, o desempate do melhor trabalho será, então, realizado por votação aberta à
toda comunidade EAJ sendo a mais votada considerada a proposta vencedora.

5.2 A EAJ pode cancelar o concurso de que trata este edital 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.

5.2. Ao se inscreverem neste  concurso,  os(as)  candidatos(as)  (individual  ou em
equipe) manifestam automaticamente sua concordância com as regras deste edital.

5.3. Não caberão recursos ou quaisquer  manifestações  legais  contra  o resultado
proclamado pela votação on-line.

5.4. Quaisquer  problemas  não  previstos  neste  edital  deverão  ser  analisados  e
resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso.

5.5 Se o(a) participante for menor de 18 anos esse documento deverá conter a
autorização do(a) responsável legal.

5.6 O material artístico enviado, deverá ser autoral, não podendo ser copiado de
nenhum outro site, artes plásticas ou artes previamente utilizadas pelo autor, autores
ou por outrem. Deverá ser um trabalho inédito.

6. DAS INSCRIÇÕES DAS PROPOSTAS

6.1. Para realizar a inscrição das propostas os interessados deverão:

6.1.1. Realizar  a  inscrição  através  do  formulário  Google pelo  link
https://forms.gle/deBBR5U6kaAENKP77      preenchendo  a  ficha  de  inscrição  e
anexando neste mesmo formulário a arte.

6.2. As  inscrições  são  gratuitas  e  deverão  ser  realizadas  de  04/10/2021  até
20/10/2021.

6.3. Não serão aceitas inscrições após às 23:59 (horário de Brasilia) do último dia
definido no item 6.2 deste edital.

https://forms.gle/deBBR5U6kaAENKP77


7. DO CRONOGRAMA

Publicação do edital 01/10/2021
Período de Inscrição ao concurso 04 a 20/10/2021
Divulgação das inscrições homologadas 22/10/2021
Período de contestação do resultado 23/10/2021
Avaliação pela comissão artística EAJ.UFRN 24 a 29/10/2021
Resultado Parcial 03/11/2021
Período de Votação on line (Instagram EAJ) 03 até às 12h do dia 05/11
Resultado Final – Divulgação durante o 

encerramento da SEMAGRARIA

05/11/2021 -17h

 

8. DA PREMIAÇÃO

8.1 A  proposta  (individual  ou  equipe)  vencedora  receberá,  como  prêmio,  um
certificado de reconhecimento à sua participação no concurso e terá o seu nome
inscrito na história da EAJ e da UFRN, vendo seu(a) mascote ser eternizada como
representante deste importante momento.

Macaíba, 01/10/2021 

Comissão organizadora do concurso

Professora Viviane da Silva Medeiros (Assessorias Acadêmicas)

Professora Karina Ribeiro (Coordenação de Extensão)

Emily Cordeiro e Giovana Linhares (Representação estudantil)



                      ANEXO 1

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS DA ARTE DO(DA) MASCOTE
Pelo  presente  Termo  de  Cessão  de  Direitos  Autorais,  eu
_______________________________________,  RG  nº_____________,  CPF
nº_________________, autorizo a cessão e transferência de direitos autorais, a partir desta
data e isento de qualquer ônus, da arte da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ) da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), localizada no município de Macaíba no estado do
Rio Grande do Norte Declaro ainda que: a) A arte (mascote campanha de biossegurança da
EAJ) acima referenciada é de minha legítima autoria e não viola e não infringe qualquer
direito autoral existente, pelo qual me responsabilizo totalmente; b) Autorizo a publicação e
reprodução das artes acima referenciadas em qualquer meio, tipo, publicação ou documento
que for necessário à divulgação da EAJ e suas ações/atividades;

c) Concedo a EAJ, por tempo ilimitado, todos os direitos da arte acima referenciados como
parte  integrante  do  seu  patrimônio  para  publicação,  comercialização,  impressão,
reimpressão, exibição, reprodução, distribuição, difusão e comunicação ao público, por
qualquer formato ou meio, sem que isso implique direito à percepção de qualquer valor,
inclusive a título de direitos autorais.

Macaíba, ____ de ____________ de 2021.

Nome legível e Assinatura do(a) autor(a) da 
proposta___________________________________ 
__________________________________________________________
Assinatura do(a) responsável ___________________________________ 

SE MENOR DE 18 ANOS COLOCAR TAMBÉM A ASSINATURA DOS 
RESPONSÁVEIS.


