
 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON PAIVA – CAMPUS BURITIS I 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS (ICE) 

CONCURSO PARA ESCOLHA DE NOME DA REVISTA DOS CURSOS DE ENGENHARIAS, ARQUITETURA E SI 

 

A Gestão Acadêmica da FACET e os Coordenadores de Cursos do Campus Buritis I tornam público o 

concurso para escolha do nome do Revista Científica, que são divulgar os trabalhos das áreas de exatas 

da Newton Paiva em textos escritos e em vídeos didáticos e que, a partir de 2020, irá publicar e divulgar 

semestralmente os melhores trabalhos apresentados por alunos e professores das áreas de exatas da 

Newton Paiva.  

 

1 - O CONCURSO  

O Concurso trata-se de uma premiação para a eleição do nome da Revista, segundo critérios descritos 

neste regulamento. O concurso tem participação voluntária, não havendo qualquer modalidade de 

pagamento. Dar nome a alguma coisa é o nosso jeito de demonstrar que algo é importante para nós. 

Nossa revista será tão especial que precisará ter também sua própria identidade e o reconhecimento pela 

comunidade acadêmica da Newton Paiva.  

 

2 – DO OBJETIVO  

O presente concurso tem como objetivo escolher o nome da revista científica eletrônica dos cursos da 

FACET. O nome escolhido será adotado como identificação oficial para a publicação.  

 

3 – DO PRAZO  

O processo de que trata este edital ocorrerá no período compreendido entre os dias 28 de maio e 14 de 

junho de 2020.  



 

 

 

4 - DA PARTICIPAÇÃO  

Poderão participar todos os alunos (regularmente matriculados no primeiro semestre de 2020). Para ter 

acesso ao edital e ao formulário online de inscrição, o participante deverá acessar o site 

https://forms.gle/zeLhMd6wDoM9khKf8. O preenchimento do formulário com o nome da revista será 

de responsabilidade de cada inscrito e após a indicação de todas informações necessárias, o envio deve 

ser feito pelo mesmo formulário online pois não serão aceitas outras formas de envio do mesmo. O prazo 

será rigorosamente cumprido e nenhuma proposta de nome será aceita após o encerramento.  

 

5 – DA AVALIAÇÃO E DO RESULTADO  

5.1 Os nomes indicados serão avaliados pela Comissão Julgadora, composta por:  

- 05 membros do Conselho Editorial da Revista: Gustavo Barreto Cyrillo, Juliana Aparecida de 

Sales, Luciano Emerich Faria, Miguel Augusto Najar de Moraes e Myrian Constantino de Almeida 

Valença. 

- Os coordenadores de cursos; 

A todos estes indicados será negado o direito de participação no envio de nomes. 

5.2 Os critérios que serão levados em consideração pela Comissão Julgadora serão:  

- Inovação: refere-se ao nome mais criativo, inovador, que esteja relacionado com os objetivos da 

revista; 

- Adequação: nomes representativos que sejam apropriados à revista.  

- Exclusividade: nome único/original de uma revista científica.  

https://forms.gle/zeLhMd6wDoM9khKf8


 

5.3 Serão selecionados as 3 (três) melhores propostas que serão colocadas, de forma anônima e 

sem identificação de autoria, à votação no Instagram Oficial da FACET (@exatas_newton) pelo 

período de 24h; o nome mais votado será declarado Vencedor do concurso. 

5.4 Após estas etapas, a Comissão Julgadora divulgará o nome vencedor. O nome do Vencedor 

será divulgado nas mídias internas da Newton (e-mails, informativos e notícias) e em demais 

formas de comunicação que se julgarem necessárias. 

 

6 – DA PREMIAÇÃO  

6.1 O aluno ou professor vencedor, ou seja, aquele que indicou o nome escolhido para a revista, 

será reconhecido com uma distinção apropriada. O prêmio será entregue pela Gestora Acadêmica 

do Campus Buritis I, Regiane Burger, em local e data divulgada previamente, na faculdade ao 

vencedor.  

6.2 O prêmio oferecido pelo concurso é individual e intransferível, não passível de troca e não 

poderá ser convertido em dinheiro.  

 

7 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

7.1 A participação no concurso de escolha do nome da revista, de que trata este regulamento, 

implica na concessão, pelo autor, dos direitos sobre o mesmo, transferindo-os sem ressalvas ou 

condições, para o Centro Universitário Newton Paiva, usar, referenciar ou se desfazer do nome 

na forma e de acordo com a conveniência do Projeto.  

7.2 Os nomes inscritos em desacordo com as regras estabelecidas neste regulamento não serão 

avaliados e nenhuma das sugestões serão devolvidas.  

7.3 Os nomes devem ser de autoria própria do participante, ficando o Centro Universitário 

Newton Paiva com a titularidade de todos os direitos incidentes sobre ele, inclusive autorais, não 



 

podendo o ganhador do concurso mais tarde vir a reivindicar quaisquer direitos advindos desse 

nome, seja a que título for.  

7.4 A Newton não se responsabilizará em caso de eventual plágio por parte de algum participante 

do Concurso, sendo este imediatamente desclassificado.  

7.5 A participação neste concurso cultural implica na aceitação irrestrita deste regulamento. Os 

casos omissos serão decididos pela Comissão Julgadora do Concurso.  

 

8 - OUTRAS INFORMAÇÕES  

8.1 Outras informações poderão ser obtidas pelo e-mail: luciano.faria@newtonpaiva.br  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Belo Horizonte, 22 de maio de 2020 

 
Centro Universitário Newton Paiva – Campus Buritis I 
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