EDITAL DE ARTE TEMÁTICA

XV SOFiA: “Filosofia: no tempo
em que viver é um imperativo”
O corpo discente de Filosofia do Campus Guarulhos - Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp) celebra em setembro de 2021, nos dias 20 a 24, a décima quinta edição da
Semana de Orientação Filosófica e Acadêmica (XV SOFiA). Este evento tradicional desde a
criação de nosso Curso, em 2007, busca aproximar pesquisadores/as internos e externos
com vistas ao debate de temas caros ao campo filosófico, fomentando diálogos com as
mais diversas pesquisas, perspectivas, artes, culturas e etc.

1. DO OBJETIVO
1.1. O presente edital tem como objetivo promover uma arte temática para a

décima quinta edição da Semana de Orientação Filosófica e Acadêmica (XV SOFiA),
cuja veiculação constará na divulgação dos eventos em redes sociais e canais do
Departamento de Filosofia do Campus Guarulhos, com validade de uso até um mês
após o encerramento da programação (24/10/2021).
1.1.1. O/A candidato/a/e deverá propor uma arte temática atrelada ao título da
XV SOFiA, “Filosofia: no tempo em que viver é um imperativo”, cuja justificativa
temática está disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1gHKAU4goQUSrVjTS0NSZGUCKgJnyOHBM/vie
w?usp=sharing
1.2. A arte temática vencedora passará a ser de propriedade exclusiva da
Comissão Organizadora da XV SOFiA e será utilizada em todas as formas da
identidade visual, tais como em eventos, folderes, cartazes, papéis timbrados,
convites, e redes sociais da SOFiA.

2. DO NÚMERO DE PARTICIPANTES E DE PROPOSTAS
2.1. O número de participantes é ilimitado. Cada candidato/a/e poderá
apresentar apenas uma proposta de arte temática.
2.2. As propostas deverão ser individuais.
3. DOS/AS/ES PARTICIPANTES
3.1. O concurso é aberto a todas as pessoas do Campus Guarulhos da Unifesp,
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, desde que aceitem as regras deste
edital, excetuando-se as pessoas da Comissão Julgadora (Amanda Romão e Gabriel
Britto) e da Comissão Organizadora da XV SOFiA.
4. DAS INSCRIÇÕES DAS PROPOSTAS
4.1. A inscrição das propostas ocorrerá da seguinte forma:
4.1.1. O/A candidato/a/e deverá enviar a ficha de inscrição do concurso
(ANEXO I) juntamente com a proposta de arte temática em alta resolução, arquivo
digital com extensão .jpg (formato Joint Pictures Expert Group) ou .png (formato
Portable Network Graphics) via e-mail para sofia.eflch@gmail.com .
4.2. As inscrições são gratuitas e serão feitas de 19/07/2021 até às 23:59
horas do dia 02/08/2021.
4.3. Não será aceita inscrição após o horário e o período definidos no item 4.2.
4.4. No caso de participantes menores de 18 anos, o responsável legal deverá
assinar a Ficha de Inscrição (ANEXO I).
4.5. Encerrado o prazo das inscrições, as propostas serão avaliadas entre os
dias 03/08/2021 e 07/08/2021 pela Comissão Julgadora do concurso.
4.6. O resultado final será divulgado por e-mail aos participantes e pelas redes
sociais da SOFiA.
5. DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE DA ARTE TEMÁTICA DO/A VENCEDOR/A/E
5.1. A arte temática escolhida terá sua propriedade intelectual cedida de pleno
direito à Comissão Organizadora da XV SOFiA, não cabendo à mesma quaisquer ônus
sobre seu uso, pagamento de cachês, direitos autorais e outros pagamentos ou
ressarcimentos que venham a ser reivindicados pelos/as participantes do concurso.

5.2. Fica estabelecida com o/a autor/a/e do trabalho vencedor a assinatura de
um Termo de Cessão dos Direitos Autorais (ANEXO II) para uso pleno da arte temática
pela XV SOFiA.
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. A Comissão Organizadora da XV SOFiA poderá cancelar o concurso de que
trata este edital a qualquer momento, em razão de ausência de inscrições, sem que
isso implique em qualquer direito indenizatório a qualquer parte.
6.2. Ao se inscreverem neste concurso, os/as candidatos/as/es manifestam
automaticamente sua concordância com as regras deste edital.
6.3. Não caberão recursos ou quaisquer manifestações legais contra o
resultado proclamado pela Comissão Julgadora.
6.4. Quaisquer problemas não previstos neste edital deverão ser analisados e
resolvidos pela Comissão Organizadora do concurso.

ANEXO I - Ficha de Inscrição
Pelo presente instrumento, (nome do(a) cedente), (brasileiro(a/e)) , (estado
civil), (profissão), portador(a) da Cédula de Identidade nº ____________________, CPF nº
______________________,

domiciliado(a)

na

__________________________________________________________, na condição legal de
autor(a)/detentor(a) dos direitos autorais ou representante legal (no caso de menores
de 18 anos) sobre a obra destinada ao concurso de arte temática, solicito à Comissão
Organizadora da XV Semana de Orientação Filosófica e Acadêmica da Universidade
Federal de São Paulo, XV SOFiA, a minha inscrição no Concurso para criação de arte
temática da edição 2021 deste evento, cujo título é “Filosofia: no tempo em que viver é
um imperativo”. Declaro estar ciente e estou de acordo com os termos do edital.

___________________, ________ de _________________ de 2021.

____________________Assinatura________________________
Autor/a/e da obra e detentor/a/e dos direitos autorais

ANEXO II - Termo de Cessão dos Direitos Autorais
Pelo presente instrumento, (nome do(a) cedente), (brasileiro(a)) , (estado civil) ,
(profissão), portador(a) da Cédula de Identidade nº ____________________, CPF
nº______________________,

domiciliado(a)

na__________________________________________________________, na condição legal de
autor(a)/detentor(a) dos direitos autorais ou representante legal (no caso de menores
de 18 anos) sobre a obra destinada ao concurso de arte temática, decide pelo presente
Termo de Cessão de Direitos Autorais, em ceder à Comissão Organizadora da XV
Semana de Orientação Filosófica e Acadêmica da Universidade Federal de São Paulo,
XV SOFiA, os direitos patrimoniais e de autor/a/e referentes à obra criação
supramencionada, com fundamento na Lei Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro de
1998 (Lei de Direitos Autorais), para a finalidade específica de uso de arte temática da
décima quinta edição da Semana de Orientação Filosófica e Acadêmica (XV SOFiA),
podendo ser utilizada em qualquer atividade, evento ou materiais institucionais, como
folderes, cartazes, papéis timbrados, convites, e redes sociais da SOFiA, sem qualquer
benefício financeiro ao cedente.
___________________, ________ de _________________ de 2021.

____________________Assinatura________________________
Autor/a/e da obra e detentor/a/e dos direitos autorais

____________________Assinatura________________________
Representante legal (para menores de 18 anos)

