
 
  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
DIRETORIA DE IMAGEM INSTITUCIONAL 
COORDENAÇÃO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 

  

EDITAL DO CONCURSO PARA ESCOLHA DE NOME DE 
GAME DA UFJF 

  

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), por meio da Coordenação de             
Divulgação Científica da Diretoria de Imagem Institucional, torna público o Concurso para a             
escolha do nome de um jogo sobre informações relacionadas à pesquisa científica na             
Instituição. 
  
1. DO OBJETIVO 

O presente concurso tem como objetivo a escolha do nome de um game/quiz, em forma               
de aplicativo, voltado para jovens do ensino médio, sobre informações relacionadas à pesquisa             
científica na instituição. O nome será adotado como identificação oficial do jogo; e o criador do                
nome será premiado. 

 
2. DO GAME 

O game/quiz em questão busca, de forma lúdica, transmitir ao jogador informações            
baseadas nas pesquisas da UFJF, que envolvem desde células-tronco até mensagens de            
histórias em quadrinhos. O objetivo é a compreensão de que a ciência não é algo distante, mas                 
acessível no cotidiano de cada um, além de mostrar, conforme dados obtidos ao longo do jogo,                
com qual área de conhecimento os futuros estudantes têm mais afinidade, servindo como uma              
espécie de teste vocacional. 

 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Podem participar do concurso estudantes matriculados regularmente em quaisquer          
cursos de graduação ou pós-graduação da UFJF, instalados nos campi de Juiz de Fora ou de                
Governador Valadares, ou matriculados em cursos à distância. 

3.2. A participação será efetivada caso as inscrições estejam em conformidade com as             
normas deste edital. 

3.3. A participação no Concurso autoriza automaticamente o uso pela UFJF da            
sugestão enviada, caso premiada, como nome do game/quiz referido neste edital, sem que             
haja nenhum ônus para a instituição além da premiação estipulada. 

3.4. Estão impedidos de participar do Concurso estudantes que integrarem a Comissão            
Avaliadora. 

3.5 Estão impedidos de participar do Concurso estudantes que possuam vínculo como            
bolsistas ou como funcionários, inclusive voluntários, com a Diretoria de Imagem Institucional. 

 
4. DA INSCRIÇÃO DE SUGESTÕES 

4.1. Cada participante poderá inscrever apenas uma sugestão de nome para o 
game/quiz, que será vinculada à sua matrícula. 

4.2. A sugestão de nome deverá levar em conta a descrição do game e dos objetivos do 
game, conforme o item 2 deste edital.  

4.3. A inscrição deve ser feita pelo formulário online. 

https://goo.gl/forms/4aPz7V8tTCdxqU953


4.4. Caso haja mais de uma sugestão por matrícula, todas as propostas inscritas serão 
desclassificadas. 

4.5. As respostas inscritas serão analisadas por uma comissão avaliadora, formada por 
representantes da Coordenação de Divulgação Científica, da Diretoria de Imagem Institucional, 
do Instituto de Artes e Design e do Diretório Central dos Estudantes. 

 
5. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

5.1. O nome sugerido deve ser original para uso exclusivo da UFJF. 
5.2. O nome deve definir objetivamente o produto, atrair para o produto e agregar valor 

à marca. 
5.3. O nome pode conter palavra(s) ou expressão em português (ou em outros idiomas, 

desde que seja usual no Brasil: por exemplo, game). 
5.4. O nome não pode conter palavras e/ou expressões impróprias, nem conter palavras 

e/ou expressões de segregação, preconceito, incitação à violência, violação de direitos 
humanos, e afins.  

5.5. A decisão da Comissão Avaliadora é soberana e não haverá possibilidade de 
recursos quanto ao resultado divulgado. 

 
6. DAS ETAPAS 
O concurso seguirá as seguintes etapas: 

a) Inscrições: de 29 de maio de 2017 a 9 de junho de 2017 
b) Avaliação da Comissão Avaliadora: de 10 de junho a 19 de julho de 2017 
c) Divulgação do Resultado: 20 de junho de 2017 
d) Entrega do Prêmio: de 21 de junho a 23 de junho de 2017 

 
7. DA PREMIAÇÃO 

7.1. O(A) vencedor(a) do Concurso receberá a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos 
reais), em espécie. 

7.2. A entrega do prêmio acontecerá na Diretoria de Imagem Institucional, mediante 
apresentação de comprovante de matrícula do(a) estudante premiado(a), na data prevista no 
item 6, letra d, deste edital. 

7.3. Ao se inscrever no Concurso, o(a) participante autoriza o uso de sua imagem (foto 
durante a premiação) para a divulgação de reportagens nos meios de comunicação da UFJF. 

 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Casos não previstos neste edital serão definidos pela Comissão Avaliadora. 
 
 

Juiz de Fora, 29 de maio de 2017. 
  
 
  
  

Coordenação de Divulgação Científica 
Diretoria de Imagem Institucional 

Universidade Federal de Juiz de Fora 


