
 
 

 
 
 
 

Edital nº 04/2016 
 

 
 

Concurso Cultural para seleção da Capa da Revista Extensão 11ª edição  
 

 
 
 
 
A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, por 
intermédio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade, 
torna público o edital nº 04/2016 do concurso cultural que tem 
por objetivo selecionar trabalhos artísticos para ilustrar Capa 
da Revista Extensão 11ª edição e compor a Galeria de 
Imagens do periódico. 

 
 
 
 
1. Preâmbulo 
 
1.1 A Revista Extensão foi criada em 2011 pela Pró-Reitoria de Extensão da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (PROEXT/UFRB). A Revista é um 
periódico digital de âmbito nacional, publicado semestralmente, e que tem como 
compromisso consolidar, na relação indissociável com o ensino e a pesquisa, o 
conhecimento por meio de ações extensionistas publicadas em formatos de artigos 
científicos, resenhas, relatos de experiências, entrevistas, validando o conhecimento 
tradicional associado ao científico. 
 
1.2 Em 2016, a PROEXT celebra 10 anos de existência na instituição. Levando em 
conta este contexto, o tema que orientará a criação e seleção dos trabalhos artísticos 
deverá ser “10 anos de Extensão Universitária na UFRB”. 
 
 
2. Das definições 
 
2.1 Entende-se como Extensão o processo interdisciplinar, educativo, cultural, 
científico e político que promove a interação transformadora entre a universidade e 
outros setores da sociedade, orientado pelo princípio constitucional da 
indissociabilidade com o Ensino e a Pesquisa. 
 
 
3. Do objeto 



 
3.1 São elegíveis como propostas artísticas: HQ (cartum, charge, etc.), colagem, 
fotografia, pintura, gravura (xilografia, litografia, etc), escultura, desde que estas sejam 
de autoria própria e que estejam em acordo com o tema proposto.  
 
3.2 Também serão aceitos trabalhos em preto e branco.  
 
 
4. Da premiação 
 
4.1 A proposta artística vencedora será eleita como capa da Revista Extensão 11ª 
edição. As 9 (nove) propostas seguintes, até a 10ª colocação, vão ilustrar a Galeria do 
periódico.  
 
4.2 Os 20 (vinte) melhores trabalhos selecionados serão expostos numa Exposição “10 
anos de Extensão Universitária na UFRB” a ser organizada pela PROEXT, como parte 
da programação do IV RECONCITEC - Reunião Anual de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Cultura no Recôncavo da Bahia, que ocorrerá no período de 30 de novembro 
a 02 de dezembro de 2016.  
 
4.3 Os 20 (vinte) primeiros classificados receberão certificado. 
 
 
5. Da comissão julgadora 
 
5.1 A Comissão Julgadora dos trabalhos artísticos recebidos será composta pela 
coordenação de Cultura e Universidade e a do Núcleo de Formação, ambas da 
PROEXT; 1 (um) representante do Mestrado Profissional em Educação do Campo do 
Centro de Formação de Professores (CFP); a coordenação do Curso de Artes Visuais e a 
do Curso de Comunicação/Publicidade e Propaganda, ambas do Centro de Artes, 
Humanidades e Letras (CAHL). 
 
6. Das condições de participação 
 
6.1 Buscando valorizar e publicizar a produção artística da universidade, poderão 
participar deste concurso: estudantes (graduação e pós-graduação) regularmente 
matriculados, técnicos-administrativos e docentes do quadro permanente da UFRB. 
 
6.2 Os participantes deverão apresentar suas propostas artísticas em versão digital, 
considerando o perfil editorial da Revista.  
 
6.3 Será aceita, no máximo, 1 (uma) proposta por autor(a), podendo ser em coautoria. 

6.3.1 Só será admitido 1(um) coautor (a) por proposta.  

 

6.4 As propostas deverão ser enviadas até o dia 15 de setembro de 2016, 
impreterivelmente, para o endereço eletrônico revistaextensao@ufrb.edu.br, 
acompanhado do Termo de Cessão de Direitos de Uso de Imagem, conforme Anexo 
I, e do texto explicativo, segundo orientação abaixo. 
 



6.4.1 Para ser aceita, a proposta deverá conter além do “arquivo digital” a ser 
analisado, um documento anexo contendo o título do trabalho e texto explicativo 
de, no máximo, 10 (dez) linhas, em fonte Times New Roman, tamanho 12, 
informando porque a obra, segundo o(a) autor(a), representa “10 anos de Extensão 
Universitária na UFRB”. 
 
6.4.2 O arquivo digital deverá ter as seguintes especificações: a) tamanho A4 (210 
x 297 mm); b) 96 dpi de resolução mínima para o arquivo final: 96; c) ser 
preferencialmente em imagem (PSD, JPG, PNG, TIFF), vetor (AI ou EPS) ou 
PDF; d) considerar um espaço de 65 mm no topo para o título da revista, data, 
marcas Proext e UFRB; e) levar em consideração espaços vazios nas bordas para 
as chamadas. 
 
6.4.3 Caso o arquivo original tenha sido feito em papel, e depois digitalizado, a 
digitalização deve ser feito em um bom scanner a fim de evitar linhas escuras, 
manchas ou falta de foco. 

 
6.5 Não serão aceitos trabalhos enviados fora do prazo estabelecido. 
 
 
7. Dos critérios de julgamento 
 
7.1 A comissão julgadora escolherá o trabalho levando em conta a pertinência ao tema 
“10 anos de Extensão Universitária na UFRB”, observando também a criatividade, 
originalidade, além do ineditismo da obra, devendo ser comprovada a autoria por meio 
do Termo de Cessão de Direitos de Uso de Imagem. 
 
7.2 Por inedistismo, entende-se que o trabalho enviado não tenha sido publicizado em 
qualquer outro meio de comunicação impresso ou digital, incluindo redes sociais. 
 
 
8. Do resultado 
 
8.1 O resultado oficial do concurso será divulgado nas páginas eletrônicas 
www.ufrb.edu.br, www.ufrb.edu.br/revistaextensao, ou www.facebook.com/ufrbproext, 
no dia 28 de outubro de 2016, até às 17h.  
 
8.2 Poderão ser enviados recursos até o 2º dia útil da publicação do resultado os quais 
serão julgados até o 3º dia útil contados do recebimento do recurso. 
 
 
9. Das disposições finais 
 
9.1 No sentido de preservar a identidade visual da Revista, o trabalho eleito receberá o 
logo da Revista, o local, volume e ano de publicação, quando do lançamento do 
periódico. 
 
9.2 A seleção do trabalho não implica vínculo empregatício com a UFRB, nem com 
quaisquer órgãos vinculados à instituição. O prêmio não tem caráter financeiro, 



restringindo-se à veiculação dos trabalhos artísticos em âmbito nacional, através da 
publicação da Revista Extensão, nos meios costumeiramente utilizados pela publicação. 
 
9.3 Os casos omissos serão avaliados pela comissão julgadora. 

 
 
 
 
 
 
 

Cruz das Almas, 08 de agosto de 2016. 

 

 

 

 

Tatiana Ribeiro Velloso  

Pró-Reitora de Extensão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
 

Termo de Cessão de Direitos de Uso de Imagem 
 

(PREENCHER EM LETRA DE FORMA) 
 
 

Pelo presente instrumento, autorizo a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia, responsável pela edição do periódico REVISTA EXTENSÃO, 

ISSN nº 2236-6784, a divulgar, utilizar e dispor, na íntegra ou em parte, para todos os 

fins cabíveis, inclusive fins institucionais, educativos, informativos, técnicos e culturais, 

o meu nome, bem como o trabalho INÉDITO enviado por mim, em consonância com o 

Edital nº 04 /2016, sem que isto implique em ônus para esta Instituição.  

 
 
 
 
Nome:_________________________________________________________________ 
 
Endereço: ______________________________________________________________ 
 
Telefone(s): ____________________________________________________________ 
 
Título do trabalho:_______________________________________________________ 
 
Instituição (campus): ____________________________________________________ 
 
CPF ou RG: _________________________ 
 
SIAPE ou MATRÍCULA:_________________________________________________ 
 
E-mail: ________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Data: ____/____/____                                  __________________________________ 
         Assinatura 


