UNIVERSIDADE DO VALE DO TAQUARI - UNIVATES
Edital no 030/Reitoria/Universidade Univates, de 15/12/2017
Concurso para criação do selo comemorativo alusivo aos 50 anos de Ensino
Superior no Vale do Taquari

O Reitor da Universidade do Vale do Taquari - Univates, no uso de suas atribuições
estatutárias, torna público, para o pleno conhecimento dos interessados, o concurso para
criação do selo comemorativo alusivo aos 50 anos de Ensino Superior no Vale do
Taquari, conforme condições a seguir:
1. Objetivo
Proporcionar aos estudantes da Univates e à comunidade em geral a oportunidade de
contribuir para as atividades comemorativas alusivas aos 50 anos de Ensino Superior no
Vale do Taquari, além de mostrar seu potencial criativo e ampliar a integração da
Universidade com a comunidade.
2. Inscrições e propostas
2.1 As inscrições são individuais.
2.2 Cada participante pode concorrer com apenas uma proposta.
2.3 Podem participar do concurso estudantes da Univates e demais membros da
comunidade externa.
2.4 Os participantes devem contemplar a temática (síntese histórica em anexo) e aplicar
as propostas de selo ao template disponível no site www.univates.br/50anos/selo, em
formato PDF, com atenção especial às versões do selo em cor única (preto e branco) e
versão negativa, já que a criação deve possibilitar a aplicação sobre os mais diversos
substratos, fundos e texturas.
2.5 Com o material gráfico devem ser entregues um texto de no máximo 600
(seiscentos) caracteres com uma breve defesa sobre o selo criado e a ficha de inscrição
preenchida, também disponível no site www.univates.br/50anos/selo.
2.6 As propostas de selo devem ser originais e inéditas, sendo expressamente proibido
o uso de imagens de propriedade intelectual de terceiros.
2.7 Os autores participantes do concurso cedem gratuitamente os direitos de uso de
suas obras para a Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social Fuvates, que poderá utilizá-las para qualquer fim, sem quaisquer ônus posteriores,
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permanecendo inalterados os direitos de autor inerentes às criações.
2.8 As inscrições e o envio de trabalhos serão feitos exclusivamente por meio do
Sistema
de
Inscrições,
disponível
em
https://www.univates.br/sistemas/inscricoes/processo-1609, no período de 15 de
dezembro de 2017 a 04 de março de 2018.
2.8.1 Não há a cobrança de taxa de inscrição.
2.8.2 Os funcionários e os estagiários dos setores envolvidos na organização e
realização do presente edital estão impedidos de se inscrever neste concurso.
2.9 Ao fazer a inscrição, os participantes devem encaminhar os seguintes itens:
a) proposta do selo comemorativo, em formato PDF, adequado ao template
disponibilizado e mencionado no item 2.4;
b) texto com a defesa para o material criado com até 600 (seiscentos) caracteres,
preferencialmente em PDF;
c) ficha de inscrição preenchida, preferencialmente em PDF.
2.10 Ao término do concurso o participante deverá disponibilizar, em formato vetorial
(preferencialmente EPS ou AI), o selo desenvolvido, e ficar à disposição durante o
período de 1 (um) mês a partir da data de aprovação para ajustes que porventura sejam
necessários para a utilização do material.
3. Avaliação das propostas
3.1 Os trabalhos serão avaliados por um comitê formado por integrantes da Comissão
de Comemoração dos 50 Anos de Ensino Superior no Vale do Taquari e avaliador(es)
ad hoc das áreas de Comunicação e Design.
3.2 Os critérios de avaliação são os seguintes:
a) originalidade;
b) aplicabilidade (possibilidade de uso em formato reduzido e diferentes técnicas de
impressão e reprodução);
c) consistência com o logotipo da Univates;
d) adequação ao posicionamento institucional e à síntese histórica da Univates;
e) consistência técnica (ser tecnicamente bem resolvido).
3.3 O Comitê de Avaliação é soberano em sua decisão, não havendo possibilidade de
recurso.
3.4 O Comitê de Avaliação reserva-se o direito de não selecionar nenhuma proposta,
caso não haja propostas que atendam satisfatoriamente aos critérios de avaliação.
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4. Divulgação do resultado
4.1 O selo vencedor será divulgado após o dia 19 de março de 2018, pelo site
www.univates.br/institucional/editais.
5. Premiação
5.1 A proposta vencedora será contemplada com premiação em dinheiro no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), livre de impostos.
6. Disposições gerais
6.1 O participante, com o ato de inscrição, garante gratuitamente à Univates o direito de
uso do material durante os eventos comemorativos alusivos aos 50 anos de Ensino
Superior no Vale do Taquari, assim como utilizações derivadas, mantendo-se aqui
inalterados os direitos de autor inerentes à criação inscrita.
6.2 Caso o participante tenha menos de 18 (dezoito) anos de idade, a inscrição deverá
conter termo de autorização assinado pelo seu representante legal.
6.3 Ao inscrever-se para participar deste concurso, nos termos deste Edital, o
participante está automaticamente autorizando, desde já e de pleno direito, de modo
expresso e em caráter irrevogável e irretratável:
a) o uso, gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo, de seu nome, voz e imagem,
em fotos, arquivos e/ou meios digitais ou não, digitalizadas ou não, bem como
em cartazes, filmes e/ou spots, jingles e/ou vinhetas, em qualquer tipo de mídia
e/ou peças promocionais, inclusive em televisão, rádio, jornal, cartazes, faixas,
outdoors, mala-direta e na internet, para a ampla divulgação da conquista do
prêmio e/ou do layout vencedor;
b) o direito de expor, publicar, reproduzir, armazenar, fazer adaptações ou
alterações e/ou qualquer outra forma de utilização do layout vencedor, em
caráter gratuito e sem qualquer remuneração, ônus, encargo ou indenização,
podendo os referidos direitos serem exercidos pelos meios citados no item
anterior, também para a ampla divulgação deste concurso e/ou de seu
desenvolvimento posterior.
6.4 As autorizações descritas acima são exclusivas e não significam, implicam ou
resultam em qualquer obrigação de divulgação nem de pagamento, fora as previstas na
premiação supracitada.
6.5 A Univates compromete-se a manter sigilo sobre as propostas inscritas neste
concurso e a não utilizar as propostas não premiadas para nenhuma outra finalidade.
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7. Disposições finais
7.1 Casos omissos serão analisados pela Comissão de Comemoração dos 50 Anos de
Ensino Superior no Vale do Taquari e, supletivamente, pela Reitoria.
7.2 Informações e esclarecimentos podem ser obtidos pelo telefone (51) 3714-7000,
ramal 5297, ou pelo e-mail marketing@univates.br.

Ney José Lazzari
Reitor da Universidade do Vale do
Taquari - Univates
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ANEXO
Síntese histórica da Univates
Nossa história inicia-se em 1964, com a fundação da Associação Pró-Ensino
Universitário do Alto Taquari (Apeuat), que, em 31 de dezembro de 1968, obteve
autorização do Ministério da Educação - MEC para a criação de extensão da
Universidade de Caxias do Sul (UCS) em Lajeado. Em 1969, a UCS recebeu autorização
para abrir o curso de licenciatura em Letras e, a seguir, os cursos de Ciências
Econômicas e Ciências Contábeis. A Apeuat deu lugar, em novembro de 1972, à
Fundação Alto Taquari de Ensino Superior (Fates), entidade de personalidade jurídica de
direito privado, com autonomia administrativa, financeira e econômica, que assumiu os
cursos instalados. A nova mantenedora, governada por uma assembleia de professores e
pessoas da comunidade, foi habilitada legalmente a receber patrimônio e um auxílio
anual em espécie da Prefeitura Municipal de Lajeado para enfrentar as necessidades
iniciais de investimento.
Na área do ensino, o curso de Letras foi o primeiro curso de graduação
reconhecido pelo MEC, em 1975, pelo mesmo ato que criava a Faculdade de Educação e
Letras do Alto Taquari (Felat), responsável por ministrá-lo. No ano seguinte, foi criada e
reconhecida a Faculdade de Ciências Econômicas do Alto Taquari (Faceat), que passou
a ministrar os cursos de Ciências Econômicas e Ciências Contábeis. Com a criação
dessas duas faculdades, a Fates se desvinculou da UCS. Com a agregação dos cursos
de Licenciatura em Ciências (Habilitações em Biologia e Matemática), a Felat passou a
denominar-se Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Alto Taquari (Feclat) e a
Faceat acrescentou o curso de Administração em 1985.
Mais adiante, em 1994, foram criados mais dois cursos: Licenciatura em
Pedagogia e Administração com habilitação em Comércio Exterior. Em fins dos anos
1990, a Feclat e a Faceat se uniram em uma única Instituição de Educação Superior, a
Unidade Integrada Vale do Taquari de Ensino Superior (UNIVATES), transformada em
Centro Universitário UNIVATES em 1999, e, paralelamente, a mantenedora Fates deu
lugar à Fundação Vale do Taquari de Educação e Desenvolvimento Social (Fuvates) em
2000. Em 2017 alcançamos mais uma realização, com a transformação do Centro
Universitário em Universidade do Vale do Taquari - Univates. Iniciamos, assim, uma nova
etapa da nossa história, concomitante com as comemorações dos 50 anos do Ensino
Superior no Vale do Taquari.
A Universidade do Vale do Taquari - Univates conta hoje com 47 cursos de
graduação, 39 cursos de especialização, cinco mestrados, três doutorados, 17 cursos
técnicos, 135 cursos de educação continuada, 32 projetos de pesquisa, 14 projetos de
extensão, 263 espaços entre laboratórios, museus e salas especiais. Esse conjunto de
cursos totaliza aproximadamente 12.000 alunos e um quadro profissional de mais de
1.000 funcionários docentes, técnico-administrativos, estagiários e bolsistas.
Nossa trajetória passou por diversas etapas, sempre integrando ensino,
pesquisa, extensão, pós-graduação e prestação de serviços, que muito têm beneficiado
as pessoas, as organizações e as comunidades envolvidas nesse processo. Essas
pessoas são alcançadas de vários modos: os cursos mencionados acima e toda a
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estrutura relacionada a eles, o Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari Tecnovates (Usina Solar da Univates, Centro Tecnológico de Pesquisa e Produção de
Alimentos, Incubadora Tecnológica da Univates - Inovates), o Univates Idiomas, a Rádio
Univates, a TV Univates, o Centro Clínico da Univates, o Escritório de Relações com o
Mercado (ERM), a Editora Univates, a Diretoria de Relações Internacionais, o Museu de
Ciências Naturais, entre outros.
Assim como crescemos institucionalmente, ampliamos nossos espaços físicos
com a edificação não somente de prédios, mas de espaços em que discentes, docentes e
comunidade possam vivenciar momentos de aprendizado, de lazer e de arte e cultura.
Como exemplos, mencionam-se: o Teatro Univates, a Biblioteca, o Complexo Esportivo
(e os diversos espaços que o compõem: Ginásio de Arena, Ginástica Olímpica, Piscinas
e Estádio Olímpico), o laguinho e o anfiteatro. Enfim, o entorno de todas as estruturas
físicas, intensa e detalhadamente pensadas para compor um cenário que agregue
quesitos essenciais: embelezar, instigar, inspirar, desafiar.
Somos Univates, somos a força das nossas tradições e do nosso surgir regional,
somos a busca pelo constante crescer e a procura da universalização dos princípios que
nos firmam enquanto Universidade: autonomia intelectual, natureza comunitária,
responsabilidade
socioambiental,
autossustentabilidade,
liberdade,
excelência
acadêmica, formação integral, transparência, associativismo, justiça e equidade. A partir
disso, pensamos forte e grande tendo sempre presentes nossas relevâncias basilares:
educação, saúde, tecnologia, desenvolvimento e sustentabilidade.
Somos nossa história, nossos princípios que se iniciam no desejo e busca pela
excelência não somente em ensinar, mas também em aprender no coletivo e na projeção
das ações vindouras. Acreditamos que cada gesto forma quem somos, e que quem
somos definirá, em grande medida, a vida das pessoas que por aqui transitam nas suas
buscas por conhecimento, aprimoramento e atualização. Nesse conjunto de pessoas que
se tornam alunos, funcionários ou colaboradores enxergamos as famílias a que
pertencem e nelas reconhecemos a potência da região do Vale do Taquari.
Nesse sentido é que buscamos possibilitar o florescer e ser o florescer de novas
ideias, ações, atitudes, pensamentos e mudanças. Mais do que gestos, somos
diversidade, somos pluralidade, ação, determinação. Somos diferentes! Queremos ser
diferentes, diversos e excelentes.
Desse modo, trabalhamos com a ideia de integrar no campus elementos que
representem a nossa proposta e a nossa história. Que contribuam para deixar presente a
nossa história.
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