
 

 

FACULDADE DO VALE DO JAGUARIBE 

EDITAL Nº XXX/2017 

SELEÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DOS 10 ANOS DO CURSO DE 

ENFERMAGEM DA FVJ 

A Direção Geral da Faculdade do Vale do Jaguaribe - FVJ, instituição mantida pela 

União de Educação e Cultura Vale do Jaguaribe LTDA - UNIJAGUARIBE e 

credenciada pela Portaria Ministerial nº 1.169 de 28/07/1999, divulga, para 

conhecimento dos interessados, as condições de inscrição para o Processo Seletivo da 

identidade visual em comemoração aos 10 anos do curso de enfermagem da FVJ. 

1. OBJETO: 

1.1 O objeto deste Edital é a seleção do logotipo em comemoração aos 10 anos do 

curso de enfermagem da FVJ. 

1.2  O prêmio ao selecionado pela criação do logotipo será uma bolsa integral de pós 

graduação na Faculdade do Vale do Jaguaribe 

2. CRONOGRAMA ATIVIDADE 

Datas Lançamento do Edital 16//05/2017 

Período de Inscrição 16 a 22/ 05/2017  

Divulgação do Resultado: 23/05/2017 

 3. CRITÉRIOS PARA A INSCRIÇÃO:  

3.1 Para concorrer o aluno deverá estar regularmente matriculado no curso de 

enfermagem da FVJ e inscrito no EREEN 2017. 

3.2 O autor do projeto finalista deverá estar disponível para aceitar adaptações 

necessárias no sentido de viabilizar a produção dos respectivos materiais 

4. INSCRIÇÕES: As inscrições serão feitas pelo email fneuma@fvj.br, para o qual o 

candidato deverá enviar um arquivo com a identidade visual. 

5. ORIENTAÇÕES  

5.1. O arquivo com o logotipo deverá ser enviado no e-mail acima, em arquivo JPG ou 

PNG (com pelo menos 150 dpi).  

5.2. O candidato vencedor autorizará o uso do logotipo em todo material do curso de 

enfermagem da Faculdade do Vale do Jaguaribe 

5.3. O logotipo dos 10 anos do curso de enfermagem não pode ter como base o brasão 

ou logotipo da FVJ. 



 

 

6. DO JULGAMENTO DOS LOGOTIPOS. 

6.1 Será designada uma Comissão de Julgamento formada por três profissionais de 

notório conhecimento da área de design gráfico e um docente do curso de enfermagem. 

 6.2 Os logotipos serão examinadas pela Comissão de Julgamento, que levará em 

consideração os objetivos do Concurso para Seleção do logotipo e a relevância da 

proposta para o curso de enfermagem da FVJ.  

7. O vencedor será homenageado no EREEN 2017.  

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: os casos omissos e eventuais pendências serão 

analisados e julgados pela Comissão Avaliadora.  

 

 

Aracati, 17 de Maio de 2017. 

_____________________________ 

Coordenadora do curso de enfermagem 


