
 
  

 

 

 

EDITAL 

 

Concurso: Escolha de Projeto para Construção do Monumento “Marco do Centro 

Universitário de Viçosa – Univiçosa”. 

O Diretor Geral da FAVIÇOSA – Faculdade de Ciência e Tecnologia de Viçosa, faz saber 

do concurso para escolha do projeto para construção de um monumento como marco da 

criação do Centro Universitário de Viçosa – Univiçosa, que será credenciado por meio da 

transformação da modalidade acadêmica da FAVIÇOSA, com base nas seguintes regras: 

 

1. Participantes 

 

O concurso é aberto a todos os discentes e docentes da FAVIÇOSA. O Projeto deverá ser 

concebido em equipe composta de no mínimo 3 e no máximo 5 pessoas, sendo incluído 

um professor de qualquer área da Instituição. Cada equipe deverá ser composta por 

alunos de pelo menos dois cursos distintos. O docente orientador é contabilizado no 

número mínimo e máximo de cada equipe. A identificação das equipes deverá ser feita 

apenas por um codinome, não devendo haver identificação dos membros da equipe, 

professor e alunos/curso a que eles pertençam. Trabalhos identificados com nomes e 

cursos serão desclassificados. 

 

2. Especificações 

 

O Monumento deverá ser desenhado/projetado para ser construído em alvenaria, usando 

cimento em sua maior parte, podendo haver detalhes utilizando outros materiais. Deve ser 

projetado para ficar exposto no ambiente externo localizado no jardim da entrada (externa) 

do Edifício Garagem (anexo 1). A escolha dos materiais deverá ser considerada, pois o 

Monumento ficará exposto ao ar livre. A entrega do projeto deve contemplar também um 

memorial descritivo com os materiais a serem utilizados assim como o significado do 

Monumento. No monumento deverá ser destacado o marco do Ensino Superior com os  



 
  

 

 

 

 

seguintes dizeres: “Ensino para Preparar, Pesquisa para Evoluir e Extensão para Servir”. 

Deverá trazer também a logomarca da Univiçosa e um espaço onde será colocada uma 

placa com a dimensão aproximada de 50 x 60 centímetros. Não haverá restrição à 

dimensão do Monumento desde que o mesmo seja viável construtivamente, 

economicamente e seja adequado ao espaço. 

 

3. Entrega 

 

Cada Grupo deverá enviar um envelope lacrado contendo o desenho/projeto em papel A3 

dobrado conforme a norma da ABNT para o tamanho A4 e um memorial descritivo 

embasando o projeto/desenho. Cada envelope deverá ser entregue na secretaria da 

Direção Geral até o dia 10/03/2020. Cada equipe deverá manter uma cópia do 

desenho/projeto para a comprovação de sua propriedade. 

  

4. Da avaliação 

 

A Direção Geral nomeará uma banca avaliadora composta por 5 (cinco) membros, que 

deverá se reunir no dia 13/03/2020 para a avaliação dos projetos e eleger o projeto e a 

equipe vencedora. Poderão ser sugeridas alterações ao projeto vencedor, caso o mesmo 

necessite de alguma adequação técnico e ou financeira. 

 

5. Divulgação do Resultado 

 

O Resultado será divulgado no dia 17/03/2020 no mural de publicações oficiais da Direção 

Geral, no Bloco H da Unidade 1. O grupo vencedor deverá se apresentar à secretaria da 

Direção Geral até o dia 18/03/2020. 

 

6. Construção do monumento 



 
  

 

 

 

 

A construção do monumento será de responsabilidade da Univiçosa. Qualquer 

modificação, que interfira na ordem estética do Monumento, deverá ser repassada à 

equipe vencedora, antes de sua execução. 

 

 

7. Premiação 

 

O Concurso terá como premiação um notebook para cada membro da equipe vencedora. A 

premiação será entregue pelo Reitor na cerimônia de inauguração do monumento no dia 

30 de abril de 2020. 

 

 

 

 

 

Viçosa, 31 de outubro de 2019. 

 

 

________________________________             ________________________________ 

           Cristiano Luiz Gomide Cabral                                Lúcia Patrícia Monnerat 

             Comissão Organizadora                                      Comissão Organizadora 

 

 

 

___________________________ 

Evaldo Zeferino Rodrigues 

Diretor Geral da FAVIÇOSA 

 



 
  

 

 

 

Anexo 1  

  

  

 


