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Onde se lê:

2.1 As inscrições são gratuitas e realizadas, exclusivamente, através de endereço eletrônico para:
secom@ufape.edu.br, no período de 06 de agosto a 02 de outubro de 2020.

2.3 Para inscrever-se, o participante ou coordenador do grupo proponente deverá enviar por e-mail
os seguintes documentos:

a)  o  formulário  de  inscrição  estará  disponível  no  site  oficial  da  UFAPE,  na  seção  de  Editais:
http://  www.ufape.edu.br  .

8.1 O resultado final do Concurso será publicado no Diário Oficial da União e, na íntegra, no portal
da UFAPE, http://www.ufape.edu.br.

9 Do cronograma de execução do concurso 

Etapa Data
Início das inscrições das propostas 06/08/2020
Encerramento das inscrições 02/10/2020
Divulgação do resultado parcial após análise documental 05/10/2020
Prazo para interposição de recurso quanto ao resultado parcial 07/10/2020
Divulgação do resultado final após análise documental 08/10/2020
Avaliação das propostas pela comissão julgadora 09/10/2020
Divulgação das propostas classificadas para a fase final do concurso 26/10/2020
Início  da  fase  final  do  concurso  (votação  pública  por  professores,  técnicos  e
estudantes da UFAPE)

27/10/2020

Encerramento da votação pública por professores, técnicos e estudantes da UFAPE 12/11/2020
Divulgação do resultado preliminar do concurso 13/11/2020
Entrega de manual de identidade visual 28/11/2020
Divulgação do resultado final do concurso 29/11/2020

11.7 A proposta vencedora será apresentada ao Conselho Universitário da UFAPE (Consuni) para
sua homologação como símbolo oficial institucional.
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Leia-se:

2.1  As  inscrições  são  gratuitas  e  realizadas,  exclusivamente,  através  de  formulário  eletrônico
disponível no portal da UFAPE, no período de 06 de agosto a 12 de outubro de 2020.

2.3 Para inscrever-se, o participante ou coordenador do grupo proponente deverá enviar por e-mail
os seguintes documentos:

a)  o  formulário  de  inscrição  encontra-se disponível  no  site  oficial  da  UFAPE,  na  seção  de
Concursos / Brasão / Logotipo: www.ufape.edu.br.

8.1 O resultado final do Concurso será publicado no Boletim de Serviços da UFAPE, disponível no
portal da UFAPE (http://www.ufape.edu.br), na seção “Boletins de Serviços”.

9 Do cronograma de execução do concurso 

Etapa Data
Início das inscrições das propostas 06/08/2020
Encerramento das inscrições 12/10/2020
Divulgação do resultado parcial após análise documental 14/10/2020
Prazo para interposição de recurso quanto ao resultado parcial 16/10/2020
Divulgação do resultado final após análise documental 19/10/2020
Avaliação das propostas pela comissão julgadora 20/10/2020
Divulgação das propostas classificadas para a fase final do concurso 06/11/2020
Início da fase final do concurso (votação por professores, técnicos e estudantes da
UFAPE)

11/11/2020

Encerramento da votação por professores, técnicos e estudantes da UFAPE 25/11/2020
Divulgação do resultado preliminar do concurso 26/11/2020
Entrega de manual de identidade visual 10/12/2020
Divulgação do resultado final do concurso 11/12/2020

11.7 A proposta vencedora será apresentada ao Conselho Superior Pró-Tempore da UFAPE para sua
homologação como símbolo oficial institucional.


