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Parecer da Comissão do Concurso para a seleção do selo comemorativo dos 50 

anos do Programa de Pós-graduação em Educação da UFF: 

1- Componentes da comissão de seleção, formada de acordo com o Edital: 

Prof. Dra. Maria Ciavatta (Professora PPGEdu) 

Prof. Dra. Cecilia M A Goulart (Professora PPGEdu/Coordenadora da Comissão) 

Prof. Dr. Ronaldo Rosas Reis (Professor do PPGEdu/UFF, membro externo à 

Comissão organizadora do evento)  

Laís Zacharski de Oliva (aluna do mestrado – PPGEdu/UFF) 

Romã Duarte Neptune (aluna do mestrado – PPGEdu/UFF) 

2- Inscrições 

Foram inscritas cinco propostas de selos, sendo três de autoria de Nina D’Almeida e 

duas de autoria de Telma Antunes. Todas as propostas atenderam às recomendações 

constantes no Edital, quanto ao modo de envio, originalidade, ineditismo e composição 

gráfica. Cada participante poderia inscrever até três propostas, também de acordo com o 

Edital. 

3- Avaliação 

A Comissão se reuniu às 14h do dia 10/11/2021, por teleconferência, para apreciação e 

a avaliação das cinco propostas, tomando como base os quesitos definidos no Edital, 

quais sejam: 1 criatividade; 2 originalidade; 3 aplicabilidade (em cores, em preto e 

branco, em variadas dimensões e sobre diferentes fundos); e 4 redimensionamento em 

diversos tamanhos, sem perda da qualidade de visualização. Cada quesito valeu de 0 

(zero) a 5 (cinco) pontos; podia-se chegar, portanto, ao máximo de 20 (vinte) pontos. 

Após a análise e a pontuação das propostas, por cada integrante da Comissão, e 

consideradas as médias de pontos, chegou-se ao resultado final, expresso abaixo, no 

item 4. 

4- Resultado final 

1º lugar - Nina D'Almeida - Arquivo 4jpg - 20 pontos 

2º lugar - Telma Antunes - Arquivo Ijpg - 18 pontos  

3º lugar - Telma Antunes - Arquivo 2jpg - 17 pontos 

4º lugar - Nina D'Almeida - Arquivo 5jpg - 17 pontos 

5º lugar - Nina D'Almeida - Arquivo 3jpg - 15 pontos  

 



5- Parecer final 

Encerrando o processo de seleção do selo comemorativo dos 50 anos do PPGEdu/UFF, 

confirmamos que o primeiro lugar coube à participante Nina D’Almeida, com o 

Arquivo 4jpg, exposto abaixo, a que parabenizamos. Agradecemos às duas 

participantes por terem se juntado a nós nesta importante comemoração. 

 

 

Niterói, 10 de novembro de 2021. 

A Comissão de Seleção. 

 


