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Portaria Nº 136 / 2021 - ADM/CCHLA, de 08 de junho de 2021. 

 

 A Diretora do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, no uso das atribuições legais e estatutárias, que lhe confere a Portaria 

nº 616/2019-R, de 12 de junho de 2019. 

 Considerando o teor do ofício nº 

35/2021/GEO/CCHLA/ADM/CCHLA/CCHLA/REITORIA/UFRN, de 8 de junho de 2021, 

e da Resolução no 167/2017-CONSEPE, de 31 de outubro de 2017. 

 

RESOLVE: 

 

 DESIGNAR os docentes MARCELO DOS SANTOS CHAVES, mat. 1549838 

(UFRN), MARTA CELINA LINHARES SALES, mat. 4236173 (Universidade Federal do 

Ceará - UFC) - 1º Membro Titular; DIEGO TARLEY FERREIRA NASCIMENTO, mat. 

2864788 (Universidade Federal de Goiás) - 2º Membro Titular; SEBASTIÃO MILTON 

PINHEIRO DA SILVA, mat. 1249023 (UFRN) - 1º Membro Suplente; NUBIA BERAY 

ARMOND, mat. 3066837 (Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ) - 2º Membro 

Suplente; e DAISY BESERRA LUCENA, mat. 1785923 (Universidade Federal da Paraíba - 

UFPB) - 3º Membro Suplente, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão 

Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargo de Professor 

do Magistério Superior para a área de Geografia Física do Departamento de 

Geografia/CCHLA, objeto do Edital nº 013/2021 - PROGESP, publicado no D.O.U. nº 41, de 

3 de março de 2021. 

 Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

 

(a) Maria Das Gracas Soares Rodrigues - Diretor 

 

Departamento de Artes - ARTES 

Edital N° 02/2021-ARTES, de 08 de junho de 2021. 

 

CONCURSO PARA SELEÇÃO DA LOGOMARCA DO DEPARTAMENTO DE ARTES - 

DEART 45 ANOS. 

  

O Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte torna público o 

presente Edital do concurso para seleção da logomarca alusiva ao seu 45º aniversário. 

  

1. Do objetivo 

  

1.1. O concurso tem como objetivo selecionar uma proposta de logomarca alusiva aos 45º 

aniversário do Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 

DEART. 

  

2. Dos participantes 

  

2.1. Poderão participar do concurso servidores técnico-administrativos, docentes e discentes 

ativos da UFRN. 

2.2. Poderão participar do concurso servidores técnico-administrativos e docentes 

aposentados do DEART- UFRN. 

2.3. Poderão participar do concurso egressos do DEART- UFRN. 

2.4. É vedada a participação de membros do júri especializado de seleção e avaliação. 

  

3. Das inscrições das propostas 
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3.1. Serão aceitas propostas originais e inéditas, consonantes com este edital. 

3.2. As inscrições serão realizadas mediante a entrega dos documentos descritos abaixo. O 

participante deverá enviar a documentação comprobatória escaneada para o e-

maildeart45anos@gmail.comem data definida no cronograma deste Edital. Com assunto do 

e-mail: CONCURSO LOGOMARCA + nome do do participante. 

3.2.1. ANEXO A – FICHA DE INSCRIÇÃO (preenchida e assinada). 

3.2.2. ANEXO B – DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS (preenchida e assinada). 

3.2.3. Comprovante de vínculo (ativo ou inativo) com o DEART e/ou UFRN. 

3.2.4. Cópia de documento de identificação (RG ou CNH). 

3.2.5. Cópia do CPF. 

3.2.6. Proposta de logomarca em arquivo vetorial e formato PNG, em três diferentes versões: 

a) preto e branco; b) monocromática (em tons de cinza); c) a cores. 

3.2.7. Devem constar da proposta de logomarca as palavras abaixo, respeitando caixa alta e 

baixa, como segue: DEART 45 anos, Departamento de Artes - UFRN. 

3.2.8. A logomarca referente aos 45 anos do DEART deve manter diálogo visual com a 

logomarca oficial do DEART (Anexo C). 

3.3. Toda a documentação deverá ser escaneada e enviada em formato Adobe Reader 

(pdf), exceto a proposta da logomarca que deverá seguir as orientações descritas no item 3.2.6. 

3.4. Cada participante só poderá inscrever, no máximo, uma proposta. A inscrição da proposta 

poderá ser individual ou em co-autoria, considerando até três autores. 

3.5. No caso de não atendimento de qualquer dos requisitos acima expressos, a proposta não 

será homologada e não participará da etapa de avaliação. 

3.6. As inscrições ocorrerão de 5 de junho a 31 de junho de 2021. 

  

4. Da avaliação e seleção 

  

4.1. As propostas serão avaliadas em duas etapas: 

1ª etapa. Avaliação e seleção por júri especializado designado pela Comissão de organização 

das celebrações para comemoração dos 45 anos do Departamento de Artes (DEART). As 

melhores propostas de logomarca serão submetidas à próxima etapa. 

2ª etapa. Votação por júri popular. 

4.2. Caberá à Comissão de organização das celebrações para comemoração dos 45 anos do 

Departamento de Artes (DEART) elaborar chamada pública com orientações sobre o processo 

de votação por júri popular. 

4.3. O júri especializado será composto por três membros titulares e 1 (um) suplente. 

4.4. A autoria das propostas permanecerá anônima para o júri especializado durante todo o 

processo (avaliação cega). 

4.5. São critérios específicos para o julgamento das propostas: 

A) Criatividade e Originalidade: inovação conceitual, técnica e estética; 

B) Aplicabilidade: trata-se da possibilidade de diferentes aplicações em mídias impressas e 

digitais, em cores e em preto e branco, em variadas dimensões e sobre diferentes fundos; 

C) Comunicabilidade: capacidade comunicativa da transmissão da ideia apresentada; 

D) Representatividade: relação com a missão, a história e os objetivos do DEART. 

E) Relação com as condicionantes expostas nos itens 3.2.7 e 3.2.8. 

4.6. O júri especializado tem autonomia para estabelecer a metodologia de avaliação e seleção, 

considerando os critérios mencionados neste edital. 

4.7. O júri popular será composto por docentes, servidores técnicos e discentes do DEART 

UFRN. 

4.7.1. É vedada a participação de membros do júri especializado e dos participantes do 

concurso na 2ª etapa - a votação por júri popular. 

  

5. Da publicação dos resultados e premiação 

  

5.1 - A divulgação pública da proposta vencedora será feita através do site institucional do 

DEART/UFRN. 

mailto:deart45anos@gmail.com
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5.2. A proposta selecionada em primeiro lugar será considerada vencedora e fará jus ao 

prêmio. 

5.3. O autor da proposta vencedora será premiado com: 1 (um) certificado de premiação e 1 

(um) pacote de livros com publicações na área de Artes. 

  

6. Dos direitos de propriedade da logomarca vencedora 

  

6.1. A proposta selecionada e premiada em primeiro lugar terá sua propriedade intelectual 

cedida de pleno direito e por prazo indeterminado para o Departamento de Artes da UFRN. 

6.2. A logomarca vencedora tornar-se-á propriedade exclusiva do Departamento de Artes da 

UFRN, com direito de usá-la como identidade visual nas ações, eventos e publicações. 

6.3. A logomarca vencedora tornar-se-á propriedade exclusiva do Departamento de Artes da 

UFRN, com direito de alterá-la (redesign) e usá-la como identidade visual nas ações, eventos 

e publicações. 

  

7. Disposições finais 

  

7.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de organização das celebrações para 

comemoração dos 45 anos do Departamento de Artes (DEART). 

  

8. Cronograma 

  

Atividade Data 

Lançamento do Edital 5 de junho de 2021 

Período das inscrições 5 de junho a 31 de junho de 2021 

Homologação das inscrições 1 de julho de 2021 

Divulgação da composição do júri 1 de julho de 2021 

Avaliação 2 a 7 de julho de 2021 

Divulgação do resultado 8 de julho de 2021 

Premiação Durante o evento de celebração dos 45 anos 

DEART 

  

  

Comissão de organização das celebrações para comemoração dos 45 anos do Departamento 

de Artes (DEART). 

  

ANEXO A – FICHA DE INSCRIÇÃO 

  

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. 
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(     ) discente ativo da UFRN. 

( ) servidores técnico-administrativos e docentes aposentados do DEART. 

(     ) egressos do DEART. Informar curso e ano: 

  

  

Natal, …...de………...de 2021. 

  

  

Assinatura 

  

(Enviar a declaração individual no caso de inscrições em co-autoria) 

  

ANEXO B – DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS 

  

Em conformidade com o que determina o EDITAL nº XXXX CONCURSO PARA 

SELEÇÃO DA LOGOMARCA DO DEPARTAMENTO DE ARTES - DEART 45 ANOS, 

Eu, ................................................................................, portador(a) da Carteira de Identidade 

nº ………………………………………..., emitida pelo (a) ................ e 

CPF…………………….., na condição de concorrente, na eventualidade ser o(a) vencedor(a) 

do prêmio do concurso de escolha da logomarca relativa às comemorações do 45º 

(quadragésimo quinto) aniversário do Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte para utilização, declaro ceder os direitos ao DEART e à UFRN de uso e 

aplicação da marca em distintas plataformas e por tempo indeterminado. 

  

Natal, …...de………...de 2021. 

  

  

Assinatura 

  

(Enviar a declaração individual no caso de inscrições em co-autoria) 

  

ANEXO C 

  

(a)Rodrigo Montandon Born - Vice-Chefe 

 

Programa de Pós-graduação em Antropologia Social - PGAS 

Portaria Nº 5 / 2021 - CCHLA - PGAS, de 07 de junho de 2021. 

 

 A Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Antropologia Social da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e estatutárias 

que lhe confere a Portaria nº 1675/2019-R, de 24 de setembro de 2019. 

 CONSIDERANDO a decisão tomada na 4ª Reunião Ordinária do Programa de Pós-

Graduação em Antropologia Social, realizada no dia 02 de junho de 2021. 

 

RESOLVE 

 

 Designar os professores Lisabete Coradini (matrícula 1149572), José Glebson Vieira 

(matrícula 1337383), Paulo Victor Leite Lopes (matrícula 2385456) e Elisete Schwade 

(matrícula 1149569), todas lotadas no Departamento de Antropologia, para, sob a presidência 

da primeira e suplência da última, comporem a Comissão Examinadora da Seleção de 

Mestrado 2021/2022 do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFRN. 

 

(a) Rozeli Maria Porto - Coordenador 


