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EDITAL Nº 02/2018/CODAP 

 

A Direção do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe (CODAP/UFS), torna 

público, para o conhecimento dos interessados, que estarão abertas as inscrições do Concurso 

para escolha da arte para decorar o Laboratório de Inglês do Codap, que obedecerão às 

seguintes disposições:  

1. DA INSCRIÇÃO 

a) A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

b) Poderão participar alunos regularmente matriculados no Codap; 

c) Todas as informações sobre o objeto deste Edital serão divulgadas, no CODAP/UFS e nos 

endereços eletrônicos http://codap.ufs.br e http://ufs.br, sites oficiais. Cabe ao responsável pelo 

candidato acompanhar as etapas desta seleção. 

d) As inscrições ficarão abertas no período de 26/11 a 07/12 de 2018, das 9h às 17h, na Secretaria 

do CODAP/UFS, na Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos, Av. Marechal 

Rondon, s/n, bairro Rosa Elze, São Cristóvão, Sergipe. 

e) A inscrição deverá ser realizada pelo aluno, através da entrega dos documentos exigidos 

constantes no item 1.1; 

f) O candidato responsável receberá um comprovante de inscrição. 

g) O candidato poderá apresentar um desenho autoral ou uma colagem com fotos (com boa 

qualidade e tamanho grande); 

h) No caso da utilização de fotos, estas devem apresentar clara identificação dos créditos e fontes 

ou acervos de onde foram reproduzidas; 

i) Cada candidato poderá se inscrever apenas uma (01) única vez. 

 

1.1. Documentos exigidos no ato da inscrição 

a) Ficha de Inscrição devidamente preenchida e sem rasuras (disponibilizada no ANEXO I deste 

edital, descrito no item 1, alínea c); 

b) Cópia colorida da proposta da arte, em CD ou em folha A4; 

1.1.1. Os documentos exigidos no ato da inscrição não serão devolvidos; 

1.1.2. O candidato autoriza o direito de uso da sua obra para os fins do presente edital; 

1.1.3. Não será aceita a inscrição de candidato faltando algum dos documentos do item 1.1. 

 

2. DA SELEÇÃO DAS OBRAS 

2.1. A escolha da arte será realizada por uma banca julgadora formada por professores de artes e 

de língua estrangeira; 

2.2. Compete à comissão julgadora escolher as obras vencedoras, bem como impugnar as 

propostas que não se enquadrem ao regulamento do presente edital; 

2.3. Serão selecionadas obras para decorar 3 paredes do laboratório de inglês; 

2.4. As obras selecionadas serão expostas durante a Jeccca 2018; 

2.5. A Comissão Julgadora terá autonomia para estabelecer o processo de trabalho interno e seus 

próprios critérios de julgamento, levando em consideração os seguintes itens: conceito, clareza de 

comunicação, originalidade, aplicabilidade e viabilidade técnica; 

2.6. A divulgação oficial do resultado da Seleção será durante a Jeccca 2018, nos sites oficiais 

supracitados e no mural do CODAP/UFS; 

 

http://www.codap.ufs.br/
http://www.ufs.br/
http://codap.ufs.br/


 

O CONHECIMENTO TRANSPÕE OBSTÁCULOS 

Ministério da Educação 

Universidade Federal de Sergipe 

Colégio de Aplicação 

Av. Marechal Rondon S/N, Rosa Elze. CEP: 49100-000 

(79) 3194-6930/6931 – www.codap.ufs.br  - www.ufs.br  

 

3. DO TEMA DA ARTE 

 

3.1. Desenvolva uma arte sobre o inglês como língua franca, que está presente nos 5 

continentes e que, por motivos econômicos, políticos e culturais, é utilizada para 

comunicação, não apenas por falantes nativos, mas entre pessoas que têm outros idiomas 

como primeira língua, para suprir suas necessidades acadêmicas, financeiras e culturais. 

 

4. DA PREMIAÇÃO 

 

4.1. Os candidatos selecionados nas três primeiras colocações terão suas obras plotadas em 

uma das 3 paredes do Laboratório de Língua Inglesa do Codap e receberão uma mini caixa 

de som (com Bluetooth e entrada USB) como prêmio; 

4.2. O trabalho premiado, eventualmente, poderá sofrer pequenos ajustes posteriores, visando sua 

aplicação nas peças de comunicação, se houver recomendação da Comissão Julgadora nesse 

sentido; 

5. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora, composta pelos 

professores: Jane dos Santos e Rodrigo Belfort. 

 

 

Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, 22 de novembro de 2018. 
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ANEXO I 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO – CONCURSO PARA DECORAÇÃO DO LABORATÓRIO DE 

LÍNGUA INGLESA (via do candidato) 

Nome: ____________________________________________________________ Nº de inscrição:_____ 

Nº de Matrícula CODAP: ________________________  Série e Turma: ___________________________  

_________________________________________________ 

Responsável pela inscrição 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO – CONCURSO PARA DECORAÇÃO DO LABORATÓRIO DE 

LÍNGUA INGLESA (via da comissão) 

 

Nº DE INSCRIÇÃO:________ 

1 - Dados Pessoais 

Nome do candidato: ________________________________________________________________ 

Nº de Matrícula CODAP: ________________________ Série e Turma: _________________ 

 

 

Declaro ter pleno conhecimento do Edital n° 02/2018/CODAP/UFS, bem como aceito as decisões que 

venham a ser tomadas pela Comissão Organizadora responsável pela seleção em casos omissos e situações 

não previstas. 

 

Cidade Universitária Prof. José Aloísio de Campos, _________de _________________ de 2018. 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do (a) aluno (a) 
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