
 
 
 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE DE MACAÉ 

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE 
  

EDITAL PARA SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTA DE TEXTO REFERENTE À 

MISSÃO, VISÃO E VALORES  DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE 

DE MACAÉ 
 

1. OBJETO DO EDITAL 

A COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE torna público o presente edital 

para seleção pública de proposta de texto referente à MISSÃO, VISÃO e VALORES  do Instituto de Ciências da 

Sociedade de Macaé, Universidade Federal Fluminense.  

Estão habilitados a participar da presente seleção os discentes regularmente matriculados em algum dos três 

cursos do ICM/UFF (Adminsitração, Contábeis e Direito), Docentes lotados num dos três Departamentos de 

Ensino do ICM/UFF (Adminsitração, Contábeis e Direito) e Servidores Técnicos Administrativos lotados no 

ICM/UFF. 

Os interessados em participar devem apresentar a propsota de texto referente à MISSÃO, VISÃO e VALORES  do 

Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé, Universidade Federal Fluminense. 

 

2. FORMATAÇÃO 

O tema do texto a ser selecionado é: “MISSÃO, VISÃO E VALORES  DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE DE 

MACAÉ”.  

O texto deve ser enviado em PDF, formato A4, margem superior e esquerda com 3 cm e inferior e direita com 2 

cm, deve ser utilizada fonte Times New Roman, tamanho 12 e espaçamento de 1.5, com recúo de parágrafo de 1 

cm. 

O texto deve ser inédito e original. Será desclassificado e excluido qualquer texto no qual se identifiquem 

plágios. 

Não podem constar no texto: 

a) Referências a partidos políticos;  

b) Referências à instituições de quaisquer nateruza, sejam públicas e/ou particulares; 

c) Apologia a crimes;  

d) Discriminações de quaisquer tipos. 

 

3. DO PRAZO DE REMESSA DA PROPOSTA DE TEXTO 

As propostas de texto devem ser remetidas até        o dia 31 de março de 2021 às 23:59 para o e-mail 

<ailtonsilvaferreira@yahoo.com.br>, devendo a remessa ser realizada com apresentação do nome, matrícula 

institucional e endereço do autor.  

 

4. DAS ETAPAS DA SELEÇÃO 

A seleção será realizado em duas etapas.  
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1ª Etapa: a COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE selecionará três 

propostas dentre as recebidas que serão informados no site do ICM no dia 08 de abril de 2021.  

2ª Etapa: Votação pública pela comunidade acadêmica do ICM/UFF a ser realizada no dia 12 de abril de 2021, 

na reunião do PDU, no horário das 18 horas e a reunião poderá ser acessada pelo link  (meet.google.com/jox-

ofcx-ssk). Neste etapa será escolhido como vencedor o texto mais votado. 

Serão avaliadas a criatividade, originalidade e a objetividade do texto. 

 

5. SOBRE A PREMIAÇÃO 

Os vencedores da seleção (primeiro, segundo e terceiro colocados) serão premiados com livros. Não há nenhum 

tipo de premiação em dinheiro.  

 

6. DA CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS 

O autor deverá remeter uma declaração subscrita de próprio punho, nos termos do Anexo I, declarando a cessão dos 

direitos autorais em favor do Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé da Universidade Federal Fluminense. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O autor declara estar ciente de que a Comissão de elaboração do Plano de Desenvolvimento da Unidade poderá 

promover alterações e adaptações no texto escolhido a fim de antender ao propósito de construção da minuta do 

plano de desenvolvimento da unidade. De igual forma, o Colegiado do ICM/UFF, quando da análise da minuta 

do plano de desenvolvimento da unidade poderá promover alterações e adaptações ao texto como um todo.  

 

Macaé, 18 de março de 2021. 

 

 

PROFESSOR AILTON DA SILVA FERREIRA 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE 
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Anexo I 

 

DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

Eu, _________________________________________, portador do RG nº _____________, 

inscrito no CPF sob o nº______________, residente e domiciliado na 

_______________________________________________________, declaro para os devidos 

fins de direito a cessão dos meus direitos autorais sobre o texto intitulado 

___________________________________________________________________________ 

apresentado nos termos do EDITAL PARA SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTA DE 

TEXTO REFERENTE À MISSÃO, VISÃO E VALORES  DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS 

DA SOCIEDADE DE MACAÉ declaro ainda estar ciente de que a Comissão de elaboração 

do Plano de Desenvolvimento da Unidade poderá promover alterações e adaptações no texto 

a fim de antender ao propósito de construção da minuta do plano de desenvolvimento da 

unidade do ICM/UFF, de igual forma, o Colegiado do ICM/UFF, quando da análise da 

minuta do plano de desenvolvimento da unidade poderá promover alterações e adaptações ao 

texto como um todo.  

 

Macaé/RJ, __ de março de 2021. 

 

__________________________ 

Nome 

CPF: 

 


