
 
 
 
 

PRÊMIO AFYA DE IDENTIDADE VISUAL  
EDIÇÃO 2021 

 

A Direção de Ensino do Grupo Afya Educacional torna pública a abertura do processo de seleção, que 
dar-se-á na modalidade concurso interno interinstitucional, de propostas de arte e design para o evento 
nacional NAPED DAY, por meio das condições fixadas neste edital.  
 

1. DOS OBJETIVOS 
1.1. O presente Edital do Prêmio Afya de Identidade Visual tem como objetivo a seleção de uma 
proposta de identidade visual para a segunda edição do evento nacional NAPED DAY, que será realizado 
no dia 28 de maio de 2021. 
1.2. O prêmio visa a motivar e estimular os talentos dos colaboradores do Grupo Afya Educacional 
relacionados à criação artística publicitária e, também, envolver outros membros e setores da 
comunidade Afya na construção do evento nacional institucionalizado – NAPED DAY. 
Por meio deste Edital, serão aceitas propostas criativas, contemporâneas, inovadoras que dialoguem 
com o propósito do evento e que estejam alinhadas à sua concepção. 
1.3. O NAPED DAY é um evento que foi concebido no ano de 2020, em contexto da pandemia da covid-
19. A edição “Future-se” foi realizada de modo on line síncrono, e teve como objetivos reunir todos os 
docentes Afya em um congresso de âmbito nacional, para pensar e organizar formas diferenciadas de 
ensino remoto. Para um público aproximado de 1300 inscritos, foram ofertadas, ao longo de um dia, 17 
oficinas e 7 webinares, para o desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes participantes. 
 

2. DOS PARTICIPANTES ELEGÍVEIS 
2.1. Poderão participar deste certame: 

a) Equipes e Agências de marketing e/ou comunicação das IES Afya; 

b) Profissionais da área de marketing, comunicação, publicidade ou áreas afins que sejam 

colaboradores do Grupo Afya Educacional (sejam das IES ou corporativo); 

c) Professores da área de marketing, comunicação, publicidade ou áreas afins que lecionem no 

Grupo Afya Educacional em nível de Graduação ou Pós-Graduação. 

3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1. As inscrições para esta seleção são gratuitas e deverão ser formalizadas online dentro das regras 
aqui descritas, no período de 06 a 16 de abril de 2021, sendo que: 
3.2. Toda documentação deve ser enviada apenas e exclusivamente para o e-mail 
denny.costa@afya.com.br  e a Comissão Organizadora tem o período de 24 horas para validar a 
inscrição, também, via e-mail.  
3.3. Só poderá ser submetida uma proposta por equipe ou por indivíduo. Sendo vedada a inscrição 
individual quando o proponente for integrante de uma equipe de marketing/comunicação de alguma 
unidade do Grupo Afya Educacional. Neste caso, a inscrição deverá ser feita em nome da equipe de 
trabalho. 
 

4. DA DOCUMENTAÇÃO 
4.1. Os interessados em participar do certame deverão preencher o formulário de inscrição disponível 
em 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMtUfJVvZuyLr9fBUzx_NrrXVmB_2PTwWuVbsrXNGSwKc
8A/viewform  
4.2. Após o preenchimento, deverão, ainda, anexar três esboços de peças publicitárias, em formato png 
ou jpeg, em tamanho compatível com o envio por e-mail, a saber:  
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1) uma proposta de logomarca para o evento;  

2) uma proposta de capa de e-book da programação do evento; 

3) uma proposta de card de divulgação a ser veiculado em rede social (à escolha); 

4) um breve plano de divulgação de 4 semanas, com foco nos docentes Afya, para o evento. 

5) o anexo deste edital –TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM e VOZ, DADOS, DIVULGAÇÃO e 

CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS – assinado  

As peças precisam ser acompanhadas de um parágrafo explicativo sobre o conceito utilizado e breve 
prospecção de ideias para desdobramento dessas peças em outros materiais de divulgação. 
A ausência de um ou mais elementos é motivo de desclassificação do proponente.  
 
5. DA DEFESA ORAL DA PROPOSTA 
5.1. Todos os inscritos validados terão 10 (dez) minutos para apresentar suas propostas, em conferência 
síncrona via zoom, que será realizada no dia 18 de abril de 2021, a partir de 14h, para a banca de seleção.  
5.2. O link de acesso será enviado aos inscritos validados junto à ordem de apresentação, ambos 
divulgados até às 10h da manhã do dia 18 de abril, no e-mail do proponente inscrito. 
5.3. A apresentação deve ser realizada por um só integrante (no caso de equipe) e pelo próprio 
proponente (no caso de inscrição individual).  
5.4. O não comparecimento na conferência, por quaisquer motivos, acarreta eliminação do proponente.  
5.5. Em caso de número maior que 10 (dez) inscrições realizadas e validadas, a defesa oral será dividida 
entre os dias 18 e 19 de abril, a começar pelo mesmo horário, 14h. 
 
6. DOS PRAZOS 
Inscrições: das 22 horas do dia 06 de abril até às 23h59min do dia 16 de abril de 2021 
Defesa oral da proposta: 18 de abril de 2021 (início às 14h – via zoom) 
Resultado final: 22 de abril de 2021, a partir das 12 horas, a ser enviado para o e-mail do proponente. 
 
7. DA SELEÇÃO 
7.1. As propostas que atenderem a todos os critérios serão analisadas por uma comissão de seleção 
composta por indivíduos de áreas diversas do Grupo Afya Educacional, que serão indicados pela Direção 
Nacional de Ensino. A banca avaliadora será divulgada no dia 18 de abril, até às 10 horas, juntamente ao 
e-mail que será enviado ao proponente com o link de participação na defesa oral, que ocorrerá a partir 
de 14 horas conforme item 5 deste edital. 
7.2. Os integrantes da comissão poderão ser substituídos a qualquer momento, sem aviso prévio, em 
função de imprevistos ou força maior, a ser avaliado pela Direção de Ensino, quando da data de avaliação 
das propostas. 
7.3. O ganhador fica proibido de alterar a proposta inicial sem a anuência da Comissão Organizadora do 
Naped Day, pós processo de seleção.  
7.4. O proponente selecionado fica responsável por desdobrar as peças publicitárias apresentadas na 
inscrição, a serem entregues a cada semana, em calendário organizado pela Comissão Organizadora do 
evento Naped Day 2021 até o dia do evento.  
7.5. Dentre as peças a serem desenvolvidas, estão: identidade visual e conceitual completa do evento, 
e-book completo da programação, cards individuais de divulgação em e-mail, redes sociais e outros 
aplicativos  (como facebook, instagram e whatsapp, dentre outros), arte para certificado e banners, 
programação resumida e outras peças de engajamento / divulgação que possam ser necessárias até o 
evento.  
 
8. DOS CRITÉRIOS 
8.1. O conteúdo das propostas enviadas para este Edital será avaliado de acordo com os critérios 
relacionados abaixo, cada um deles escalonados de 0 a 10, por cada membro da comissão de seleção, e 
o resultado final será computado pela nota obtida pela média simples realizada entre eles.  



 
 

1. Criatividade e contemporaneidade das peças; 

2. Adequação da proposta apresentada à concepção do evento; 

3. Relevância estética e conceitual (composição de cores, estilo, fonte e lógica conceitual) 

4. Defesa oral da proposta. 

8.2. Para efeito de desempate, caso dois ou mais proponentes tenham a mesma nota, será considerado 
vencedor aquele que obtiver maior nota (média entre os avaliadores) na média dos itens “adequação 
da proposta apresentada à concepção do evento” e “defesa oral da proposta”. Se ainda assim persistir 
o empate, aquele que obtiver maior nota em “criatividade e contemporaneidade” e, por fim, “relevância 
estética e conceitual”. Se mesmo assim persistir o empate, a banca tem autonomia para se reunir e 
deliberar o vencedor.  

 

9. DA PREMIAÇÃO 
9.1. Será destinado ao primeiro lugar, seja ele proponente individual ou equipe de 
marketing/comunicação, tendo como premiação, uma câmera fotográfica profissional modelo CANON 
REBEL com tripé. 
9.2. Em caso de o concurso ser vencido por uma equipe de marketing e/ou comunicação de uma IES, 
fica estabelecido que o prêmio será de posse da respectiva instituição para uso da equipe em seu 
trabalho cotidiano, ainda que seus membros venham, futuramente, a se desvincular da equipe ou da 
IES. 
9.3. A premiação deste certame corresponde não apenas à ser classificado em primeiro lugar, com a 
maior nota, conforme item 8 deste edital, como também à criação e entrega dos desdobramentos das 
peças necessárias para evento NAPED DAY 2021. Portanto, em caso de não entrega de quaisquer 
solicitações dispostas nos itens 7.4 e 7.5 deste edital, a entrega do prêmio não será efetivada e não 
caberá recurso por parte do ganhador.  
 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1. A comissão de seleção é soberana na condução do processo de avaliação das propostas e na 
apuração do resultado final obtido, não cabendo qualquer espécie de recurso por parte dos 
proponentes. 
10.2. Esclarecimentos poderão ser feitos via e-mail pelo endereço eletrônico denny.costa@afya.com.br. 
10.3 A premiação fica condicionada não apenas à seleção da proposta, como também a toda entrega, 
de todos os desdobramentos das demais peças, a ser realizada, a contento, até a data do evento.  
10.4. O proponente será convocado a participar de alguns encontros, combinados previamente, para 
interação e ajustes com a Comissão Organizadora do Naped Day.  
10.5. Os proponentes participantes estão cientes do uso de imagem e voz, dados, divulgação a respeito 
do resultado deste edital, bem como autorizam a cessão de direitos autorais das peças criadas por tempo 
indeterminado (O termo em anexo deverá ser assinado e enviado junto com as peças). 
10.5. Não serão aceitas propostas que não estejam de acordo com os termos deste Edital. 
10.6. Todos os proponentes com inscrições validadas concordam com todos os itens presentes neste 
Edital. 
10.6. Fica eleita a Direção Nacional de Ensino e a Comissão Organizadora do evento NAPED DAY para 
dirimirem quaisquer dúvidas e/ou controvérsias oriundas do presente Edital. 
 

Belo Horizonte, 06 de abril de 2021 
  

____________________________________________ 
Luiz Claudio Pereira  

Diretor de Ensino 
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Anexo 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM e VOZ, DADOS, DIVULGAÇÃO e CESSÃO 
IRRETRATÁVEL E IRRENUNCIÁVEL DE DIREITOS AUTORAIS 

 
I – [nome completo], [nacionalidade], [profissão], portador(a) da Carteira de Identidade nº 
[_____________], expedida pela SSP/[____], e do CPF nº [_________________], doravante designado 
proponente/cedente, e por meio do presente instrumento, o(a) Cedente autoriza o uso de imagem, e 
voz e dados, bem como cede em caráter irretratável e irrenunciável direitos autorais das peças criadas 
para participação do edital PRÊMIO AFYA DE IDENTIDADE VISUAL ao Grupo Afya Educacional , com sede 
em Belo Horizonte, de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 
 
OBJETO 
1. O presente Termo abrange: 
i) a cessão de direitos da imagem e voz do(s) proponente(s), decorrentes de filmagem e fotografias e 
quaisquer outros materiais produzidos para atendimento aos critérios estabelecidos no presente edital; 
ii) a cessão de direitos autorais, som e imagem sobre depoimentos, apresentações orais via plataformas 
digitais ou presenciais, palestras e outras formas de exposições semelhantes do(s) proponente(s); 
iii) a autorização de divulgação de informações do(a) proponente(s); 
iv) autorização de o acesso e o uso dos dados do(a) proponente(s) necessários para os fins a que se 
destina o presente edital.  
2. Os direitos previstos no item 1 acima estão no âmbito da participação do(a) proponente(s) no 
presente concurso, em atendimento ao Edital do PRÊMIO AFYA DE IDENTIDADE VISUAL - EDIÇÃO 2021, 
para reprodução e composição de material/conteúdo a ser utilizado no evento nacional NAPED DAY – 
edição 2021, bem como, em outros eventos organizados pela AFYA e voltados para o público interno e 
externo, em qualquer tempo e lugar, à critério único e exclusivo da instituição organizadora.  
3. A Autorizada não fará uso oneroso dos direitos ora cedidos, na medida em que a utilização e/ou 
exploração do material que carrega tais direitos não gerará qualquer espécie de receita, lucro ou 
vantagem para o Grupo Afya Educacional.  
 
PRAZO E LOCAL 
4. O prazo de validade do presente termo de autorização de uso de imagem, voz e dados, divulgação e 
cessão de direitos autorais é por tempo ilimitado, podendo ser utilizado ilimitadamente para os fins a 
que se destina. 
5. A Autorizada poderá utilizar no Brasil ou no exterior os direitos ora cedidos a seu único e exclusivo 
critério. 
 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA AUTORIZADA 
6. A cessão de direitos permite a autorizada a reproduzir o material/conteúdo cedido, decorrente da 
participação do(s) proponente(s) no edital do PRÊMIO AFYA DE IDENTIDADE VISUAL - EDIÇÃO 2021 em 
todos os tipos de mídias, seja impressa ou eletrônica; 
7. Por meio da cessão dos direitos autorais e autorização de divulgação de informações o(s) 
proponente(s) autoriza a Afya Educacional, a adaptar as peças submetidas, depoimentos/palestras e 
informações para fins de produção de novas obras audiovisuais, seja para exibição/projeção em tela em 
locais de frequência coletiva, ambientes públicos ou de ensino; de peças publicitárias, material 
promocional, em qualquer tipo de mídia, para fins de divulgação; de composição de qualquer material 
ligado ao objeto; de armazenagem em banco de dados; de transmissão via rádio, televisão ou outro tipo 
de mídia; ou, ainda, utilizá-los apenas em trechos ou extratos dos mesmos; 
 
 



 
 
 
8. A Autorizada não se responsabiliza pelo uso por terceiros da imagem, voz e direitos autorais, 
tampouco das informações do(s) proponente(s) após a veiculação/divulgação dos mesmos nos projetos 
da do Grupo Afya Educacional. 
 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE/CEDENTE 
9. O(s) Proponente(s)/Cedente(s) declara(m) ser o(s) titular(es) dos direitos autorais do conteúdo das 
manifestações e informações objeto de autorização/cessão deste instrumento, bem como que 
concede(m) esta autorização/cessão ao Grupo Afya Educacional, livre de quaisquer ônus e embaraços 
de qualquer natureza e que o uso de tais direitos, inclusive os de imagem, pelo Grupo Afya Educacional 
não viola quaisquer direitos de propriedade intelectual e outros de terceiros ou mesmo quaisquer 
acordos celebrados pelo(s) Proponente(s)/ Cedente(s) com terceiros. 
 
VALORAÇÃO  
10. O presente Termo será celebrado a título gratuito, não incidindo a qualquer das Partes, ônus, custos, 
repasses orçamentários ou dispêndio pecuniário, a qualquer título. 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
11. As Partes declaram, para os fins do presente instrumento, inexistirem quaisquer obrigações, 
contratuais ou de outra natureza, proibições ou gravames que impeçam o cumprimento do estipulado 
na presente autorização/cessão, garantindo, ainda, a não infringência de direitos autorais; 
12. Fica vedado às Partes, inclusive após o término deste Termo, qualquer tipo de menção a terceiros, à 
imprensa e aos meios de comunicação em geral, das condições estabelecidas nesta autorização, sob 
pena de arcar com perdas e danos ocasionados à outra Parte. 
 
_____________, _____de _____________de 2021. 
 
Pelo(s) Proponente(s)/Cedente(s): 
 

___________________________________________ 
Assinatura do(a) proponente 

 
NOME: 
CPF: 


