UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
COORDENAÇÃO DE GESTÃO EDITORIAL E IMPACTO SOCIAL
CHAMADA Nº 5/2021 - CONCURSO DE CRIAÇÃO DE CAPA E LUVA PARA O LIVRO
UFPE 75 ANOS: CENTROS ACADÊMICOS, PESSOAS E REALIZAÇÕES
A Universidade Federal de Pernambuco, através da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, no
âmbito das celebrações pelos 75 anos da instituição, torna pública a Chamada nº 5/2021 e
convida discentes de graduação e pós-graduação, professores e servidores
técnico-administrativos a submeterem propostas de capa e luva para livro impresso.
1. OBJETIVO
Constitui-se objetivo desta Chamada convidar a comunidade acadêmica a submeter
propostas de capa e luva para o livro, no formato impresso, intitulado UFPE 75 anos:
centros acadêmicos, pessoas e realizações. A obra é uma homenagem, na forma de
livro-objeto, à história da Universidade, e está sendo editada pela Coordenação de Gestão
Editorial e Impacto Social (CGEI) da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proexc). Trata-se
de um panorama sobre a relevância social da UFPE através de seus centros acadêmicos,
personalidades e realizações. Na composição da obra, serão usadas ilustrações dos
centros acadêmicos na forma de pop-ups.
2. ORIENTAÇÕES GERAIS
2.1 Poderão ser submetidas propostas de capa e luva de autoria individual ou em
coautoria com até 3 (três) autores.
2.2 Poderão submeter propostas membros da comunidade acadêmica da UFPE: alunos de
graduação e pós-graduação, professores e servidores técnico-administrativos.
2.3 Todos os participantes desta Chamada receberão declaração de participação.
2.4 Os autores da proposta de capa e luva selecionada receberão 01 (um) exemplar do
livro impresso e declaração de vencedores deste concurso.
2.5 Os participantes desta Chamada são responsáveis pela originalidade e autoria do seu
trabalho, estando atentos aos direitos autorais de terceiros nos termos da legislação
vigente.
2.6 Não serão aceitas fotografias no projeto da capa e da luva, exceto como elementos de
composição, sendo ilustrações, dentro do tema, totalmente permitidas.
2.7 É importante que se expressem o traço e o estilo dos artistas.
2.8 As propostas podem ser feitas utilizando softwares como Illustrator, Photoshop ou
similares, mas devem ser encaminhadas no formato PDF.
2.9 As propostas devem conter, obrigatoriamente, projeto de capa e luva.
2.10 As propostas devem estar alinhadas com o tema das ações UFPE: 75 anos, que pode
ser verificado através do site: https://sites.ufpe.br/75anos/.
3. PROPOSTA DE CAPA
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3.1 Devem constar na capa:
(a)
(b)
(c)
(d)

Título: UFPE: 75 anos (na forma de selo, Anexo A)
Subtítulo: Centros Acadêmicos, Pessoas, Realizações
Isologo: brasão da UFPE
Dimensão: 230 mm de largura (23 cm) x 290 mm de altura (29 cm).

3.2 A paleta de cores utilizada tanto na capa quanto na luva deve tomar como base as
cores apresentadas no Anexo B. No entanto, os autores podem acrescentar outras matizes
próximas das indicadas.
3.3 A proposta de capa deve conter: arte da capa e sua aplicação em mockup.
4. PROPOSTA DE LUVA
4.1 Devem constar os elementos indicados em 3.1.
4.2 A dimensão da luva deve estar de acordo com a dimensão da capa (230 mm de
largura (23 cm) x 290 mm de altura (29 cm).
4.3 A lombada pode ser elaborada com dimensões livres na proposta. Essas dimensões
serão ajustadas posteriormente, na etapa de finalização do livro.
4.4 O formato da luva é livre, podendo ser usada uma forma mais convencional ou outra
possibilidade proposta pelos autores: meia luva, luva em diagonal etc.
4.5 A proposta deve levar em conta a viabilidade técnica e financeira para produção da
luva e o material a ser utilizado, isto é, o papel.
4.6 A proposta de luva deve conter: arte da luva, aplicação em mockup e esquema de
impressão e montagem (mesmo que simplificado).
5. INSCRIÇÃO, SELEÇÃO E RESULTADO
5.1 As propostas de capa e luva devem ser encaminhadas por meio do formulário
eletrônico
no
formato
PDF,
até o dia 24 de outubro de 2021:
https://forms.gle/fbTWNV23GvTzwBiv6
5.2 As propostas recebidas serão avaliadas de 25 a 29 de outubro de 2021.
5.3 A divulgação do resultado será realizada até o dia 5 de novembro de 2021, através
do e-mail dos participantes e das redes sociais da Proexc.
5.4 As propostas serão avaliadas pela equipe da CGEI/Proexc, tendo como critérios:
conformidade com as diretrizes apresentadas nesta Chamada, eficiência na comunicação,
conceito, originalidade e viabilidade técnica e econômica.
6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 Os vencedores deste concurso declaram ceder à UFPE o direito de uso e reprodução
da capa e luva selecionadas.
6.2 A comissão julgadora poderá sugerir ajustes e/ou alterações nas propostas
selecionadas.
6.3 Poderão ser selecionadas propostas de luva e capa de autores distintos.
6.4 Por necessidade, os prazos previstos nesta Chamada poderão ser modificados.
6.5 A participação nesta Chamada tem caráter voluntário e os participantes não
perceberão nenhuma compensação financeira.
6.6 Possíveis casos omissos nesta Chamada serão resolvidos pela CGEI/Proexc.
6.7 Outras informações e esclarecimentos podem ser obtidos através do e-mail:
cgei.proexc@ufpe.br.
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Recife, 24 de setembro de 2021.
Oussama Naouar
Pró-Reitor de Extensão e Cultura
Adriano Dias de Andrade
Coordenador de Gestão Editorial e Impacto Social
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Anexo A - Selo: UFPE 75 anos

Anexo B - Paleta de cores
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