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EDITAL CONCURSO CULTURAL EIFPAEA Nº 01/2022 
 

EDITAL DO CONCURSO DE 

SELEÇÃO DA IDENTIDADE 

VISUAL DO II ENCONTRO 

INTERNACIONAL 

FRONTEIRIÇO DE PESQUISA 

EM ADMINISTRAÇÃO E 

EMPREENDEDORISMO NA 

TRÍPLICE FRONTEIRA (II 

EIFPAEA). 

 

 

A Coordenação do II Encontro internacional fronteiriço de pesquisa em administração 

e empreendedorismo na tríplice fronteira (II EIFPAEA) torna público o presente edital, que 

estabelece as normas e condições para submissão de propostas de identidade visual do evento. 

 

1.Objetivo 

1.1 - O objetivo do presente concurso consiste em fazer a seleção da identidade visual oficial 

alusiva ao II EIFPAEA, a partir da apresentação de propostas que venham a caracterizar e 

identificar visualmente o tema norteador do evento: administração em tempos de crise: inovação e 

empreendedorismo em área de fronteira. 

2.Participantes 

2.1 – Poderá participar do concurso toda e qualquer pessoa física ou jurídica em pleno gozo 

dos seus direitos civis, independentemente de curso, nível de formação, profissão, sexo, crença ou 

qualquer outra característica social ou pessoal, dos países envolvidos no II EIFPAEA (Brasil, 

Colômbia e Peru). 

2.2 - A participação no concurso pode ser individual ou coletiva. Todavia, cada proposta 

deve ser entregue individualmente, como explícito no item 5 deste edital. 

2.3 - Serão vetadas as inscrições de pessoas físicas e/ou jurídicas que possuam grau de 

parentesco até o terceiro grau; ser enteado (a); cônjuge ou companheiro dos membros da Comissão 

Julgadora e da Coordenação do evento. 
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3.Inscrição 

3.1 - A inscrição deverá ser feita no período de 26 de maio a 15 de julho de 2022, através do 

envio da Ficha de Inscrição (anexo I) devidamente preenchida, para o e-mail 

comunicacao@craam.org.br juntamente com os arquivos e documentação necessária anexados, de 

acordo com o item 5. 

3.2 - Não serão aceitos inscrições e/ou arquivos e/ou documentos entregues com data 

posterior ao dia 15 de julho de 2022, tão pouco por procuração. 

3.3 -  As informações não poderão ser editadas após o seu envio. 

3.4 -  Não haverá cobrança de taxa de inscrição.   

 

4.Características da Proposta 

4.1 - A proposta de identidade visual deve obrigatoriamente expressar o conceito da temática 

do  II EIFPAEA “Administração em tempos de crise: inovação e empreendedorismo em área 

de fronteira” e deve ser apresentada em formato digital, sendo obrigatória a apresentação de uma 

versão colorida acompanhada de suas possíveis aplicações.  

4.2 – A proposta apresentada não poderá portar marcas, nomes, pseudônimos ou qualquer 

identificação que possa associar sua autoria ou que possam infringir direitos de terceiros, sob pena 

de desclassificação.  

4.3 - Se for de interesse dos criadores, na proposta de identidade visual poderá ser 

incorporado o símbolo da Administração. 

 

5.Documentação da inscrição 

 

5.1 - Para cada inscrição concorrente, a proposta a ser avaliada deverá ser enviada para o e-

mail comunicacao@craam.org.br contendo: 

5.1.1 - Ficha de inscrição preenchida digitalmente com a descrição da proposta de 

identidade visual do evento, sendo assinada a próprio punho em formato PDF (anexo 

1); 
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5.1.2 - Declaração de não plágio assinada a próprio punho em formato PDF (anexo 2) 

5.1.3 - Arquivo digital colorido em formato vetorial EPS (Encapsulated PostScript); 

5.1.4 - Arquivo digital colorido em alta resolução em formato PNG (Portable Network 

Graphics); 

5.1.5 - Arquivo em PDF com as possíveis versões de aplicação (Ex: colorido, preto e 

branco, vertical, horizontal e outras se houver). 

 

6.Utilização da Identidade Visual 

 

6.1 - O material apresentado referente a identidade visual vencedora passará a ser de 

propriedade exclusiva da Comissão Organizadora II EIFPAEA, e será utilizado em todas as formas 

da identidade visual, tais como em eventos, folders, cartazes, impressos, papéis timbrados, convites, 

envelopes, bandeiras, site institucional e em outras aplicações definidas pela Coordenação, podendo 

também ser alterado pela mesma Coordenação ou por profissional/empresa designada. 

 

7.Julgamento 

 

7.1 - As propostas serão avaliadas pela Comissão Julgadora deste edital e pelos, os quais 

votarão em um único trabalho que julgarem ser o mais adequado para a proposta deste 

edital. 

7.1.1 – A Comissão Julgadora será formada por um titular e um suplente de cada país 

participante (Brasil, Colômbia e Peru). 

7.2 - A avaliação deverá levar em consideração os seguintes critérios:  

7.2.1 - Criatividade (envolve inovação conceitual e técnica e aspectos estéticos); 

7.2.2 - Originalidade (desvinculação de outras marcas existentes); 

7.2.3 - Aplicabilidade (trata-se da possibilidade de diferentes aplicações em mídias 

impressas e digitas);  

7.2.4 - Identificação com o II EIFPAEA; 

7.2.5 - Eficiência na comunicação da mensagem. 

7.3 - Haverá uma única proposta de identidade visual vencedora. 

http://www.craam.org.br/
mailto:comunicacao@craam.org.br


               
                                                                           
                                                                           CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO AMAZONAS  
 

O Sistema CFA/CRAs tem como missão promover a Ciência da Administração valorizando 
as competências profissionais, a sustentabilidade das organizações e o desenvolvimento do país 

 
Rua Apurinã, 71 - Praça 14 de janeiro / CEP: 69020-170 / Manaus-Amazonas-Brasil  

Portal CRA-AM: www.craam.org.br  E-mail: comunicacao@craam.org.br  
Fone: +55 (92) 3303-7102 / WhatsApp +55 (92) 99487-7306 

  

7.4 - O resultado selecionado e apresentado por esta comissão organizadora em suas mídias 

sociais e tem caráter final e inapelável. 

 

8.Resultado e Premiação 

 

8.1 - O resultado do concurso será divulgado no portal do CRA-AM e replicado nos sites e 

redes sociais das instituições que compõem a Comissão Organizadora do II EIFPAEA, e ofício ao 

vencedor, no dia 01 de agosto de 2022. 

8.2 - Ao vencedor será concedido um Certificado de participação, uma placa de honra ao 

mérito e um kit institucional; 

8.3 – A premiação será entregue no período de 23 a 25 de novembro, por ocasião da 

realização do II EIFPAEA. 

 

9. Garantias dos direitos e obrigações 

 

9.1 - O simples ato de inscrição pressupõe, por parte da concorrente, total conhecimento e 

expressa concordância com as normas estabelecidas neste edital. 

9.2 - O ato de inscrição no concurso implica no compromisso, concordando desde já, no 

caso de proposta selecionada, de formalmente ceder e transferir plena e totalmente os direitos 

patrimoniais e autorais da marca à Coordenação do II EIFPAEA, podendo a referida Coordenação 

utilizar-se da mesma de acordo com seus interesses e necessidades expostos no Item 6 deste Edital. 

9.3 - Desde já, o participante vencedor concorda em ceder os direitos de uso de seu nome, 

imagem, voz e trabalho, sem qualquer ônus para a Coordenação do II EIFPAEA, para uso 

exclusivo na divulgação deste concurso e de seus resultados. 

9.4 - O participante reconhece e aceita expressamente que a Coordenação do II EIFPAEA 

não poderá ser responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo oriundo da participação neste 

Concurso. 

9.5 - O presente edital poderá ser alterado e/ou o concurso suspenso e/ou cancelado, por 

motivo de força maior ou por qualquer outro motivo que esteja fora do controle da Coordenação do 

II EIFPAEA e que comprometa a realização do concurso, impedindo ou modificando 
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substancialmente sua condução como inicialmente planejada, sem ser devida qualquer indenização 

ou penalidade aos participantes. 

9.6 - Os participantes que não obedecerem a qualquer critério estabelecido neste edital, ou 

havendo comprovação de que estes ferem as normas jurídicas, legais, morais e éticas serão 

desclassificados. 

9.7 - Da decisão de desclassificação do participante, não caberá qualquer espécie de 

reivindicação, pleito ou recurso. 

9.8 - Em caso de desclassificação do vencedor, o prêmio passará para o seguinte colocado, e 

assim sucessivamente. 

 

10.Disposições gerais 

 

10.1 - O trabalho premiado, eventualmente, poderá sofrer ajustes posteriores, a critério da 

Coordenação do II EIFPAEA 

10.2 - A participação de candidatos se dará por forma voluntária, não incidindo sobre a 

Coordenação do II EIFPAEA quaisquer custos para o desenvolvimento de propostas concorrentes 

ou deslocamentos para o recebimento da premiação. 

10.3 - Qualquer dúvida, divergência ou situação não prevista neste edital será julgada e 

decidida de forma soberana e irrecorrível pela Comissão Julgadora. 

10.4 - Este concurso independe de qualquer modalidade de área ou competição tendo cunho 

exclusivamente cultural, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia estabelecida no art. 1º 

da Lei nº 5.768 de 20 de dezembro de 1971. 

10.5 - A participação neste concurso será voluntária e gratuita, não estando condicionada, em 

hipótese alguma, à sorte, ao pagamento de preço para inscrição e/ou à compra de produtos ou uso de 

qualquer bem, direito ou serviço pelo participante, de acordo com o artigo 3º, inciso II, da Lei 

5768/71 e com o artigo 30, do Decreto 70.951/72. 

10.6 - A participação neste concurso sujeita todos os participantes às regras e condições 

estabelecidas neste edital. Desta forma, o participante, no ato de sua inscrição, adere a todas as 

disposições, declarando que LEU, COMPREENDEU, TEM TOTAL CIÊNCIA E ACEITA, 

irrestrita e totalmente, todos os itens deste edital. 
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11.Informações Adicionais 

 

11.1 - Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste edital podem ser 

obtidos encaminhando mensagem para o endereço: comunicacao@craam.org.br . 

 

Manaus (AM), 04 de maio de 2022. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
Coordenação do II Encontro Internacional Fronteiriço de Pesquisa em Administração e 

Empreendedorismo na Tríplice Fronteira (II EIFPAEA) 
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Apoio 
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