INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA
CAMPUS AVANÇADO CABEDELO CENTRO
COORDENAÇÃO DO ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO

Concurso para Criação de Logomarca do EPM
EDITAL Nº 01/2019, de 22 de abril de 2019

A Coordenação do Ensino Profissional Marítimo (EPM) do Campus Avançado Cabedelo Centro
(CACC) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), torna público o
concurso para escolha da logomarca da referida Coordenação do EPM, exclusivamente direcionadas
aos termos deste edital, respeitadas as normas do regulamento, a seguir.
1. DO OBJETIVO
1.1. O presente concurso tem como objetivo escolher uma concepção de logomarca institucional para
o Ensino Profissional Marítimo do IFPB. O concurso pretende promover uma participação na
construção da imagem e da identidade visual do EPM para a comunidade acadêmica e para a
sociedade.
1.2. A logomarca vencedora passará a ser de propriedade exclusiva do EPM/IFPB e será utilizado em
todas as formas da identidade visual, tais como site institucional, eventos, folders, cartazes,
camisas, papéis timbrados e em outras aplicações definidas pela Coordenação do EPM/IFPB.
1.3. A proposta de criação de logomarca, deverá levar em consideração os seguintes princípios
funcionais:
1.3.1. Identidade: sendo assumida pela comunidade acadêmica e pela sociedade;
1.3.2. Marca: estando presente de forma transversal e global, em circunstâncias e momentos
concernentes ao EPM (descrição no Anexo I);
1.3.3. Caráter: demarcando-se pela singularidade.
2. DOS PARTICIPANTES ELEGÍVEIS
2.1. Poderão concorrer, de forma individual ou em grupo, todos os alunos matriculados ou servidores
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB).
2.2. Considera-se participante do concurso todo aquele que tiver sua proposta recebida em
conformidade com as condições e prazos estabelecidos neste edital.
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3. DAS INSCRIÇÕES DAS PROPOSTAS
3.1. A inscrição da proposta é gratuita e dar-se-á através de envio por e-mail.
3.2. Cada trabalho deverá ser enviado, dentro do prazo descrito na seção 4 deste edital, para o e-mail
epm@ifpb.edu.br, com o assunto “Concurso Logo” juntamente com o formulário do Anexo II.
3.3. A logomarca proposta deve ser enviada em dois arquivos anexados ao e-mail. Sendo um em
formato vetorizado na extensão .pdf e outro em formato de imagem na extensãos .png com
resolução mínima de 1024x1024 pixels.
3.4. Os trabalhos não deverão conter assinatura ou sinal que identifique o autor.
4. DO CRONOGRAMA
EVENTO

PERÍODO

Início da Inscrição e Envio das Propostas

23 de abril de 2019

Término das Inscrições e Envio das Propostas

10 de maio de 2019

Divulgação do Resultado

14 de maio de 2019

Cerimônia, Entrega do Certificado e Prêmios

17 de maio de 2019

5. DA SELEÇÃO E DO JULGAMENTO
5.1. A autoria das propostas permanecerão anônimas para a Comissão Julgadora.
5.2. A Comissão Julgadora será composta pelos Docentes e Técnicos Administrativos do Campus
Avançado Cabedelo Centro que fazem parte do Ensino Profissional Marítimo e que não tenham
enviado propostas para esse edital. Após finalizar o período de envio de propostas, será realizada
uma votação entre os servidores do CACC. Após a votação as propostas serão classificadas de
acordo com a quantidade de votos recebidos.
5.3. É desejável que a proposta da Logomarca contenha o nome Ensino Profissional Marítimo e/ou
EPM, assim como faça uso de símbolos que estão associados ao meio Aquaviário (âncora, hélice,
timão, barco, rosa dos ventos, farol, corda, peixe, água, entre outros). Também é desejável que a
proposta não faça uso da marca do IFPB ou outras relacionadas, para que não causem
competição entre elas.
5.4. São critérios específicos para o julgamento dos projetos pela Comissão Julgadora:
a) Relação com a missão da EPM/IFPB (descrito no Anexo I);
b) Criatividade (inovação conceitual e técnica);
c) Originalidade (desvinculação de outras marcas existentes);
d) Aplicabilidade (possibilidade de diferentes aplicações em mídias impressas e digitais);
e) Comunicabilidade (concisão e universalidade);
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6. DA PREMIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
6.1.A divulgação pública da proposta vencedora será feita através do site institucional
<http://www.ifpb.edu.br/cabedelocentro>.
6.2.De acordo com a lista classificatória, a proposta vencedora será a que receber o maior número
de votos dos julgadores. A proposta vencedora receberá: um certificado de campeã do edital,
um troféu em acrílico e uma quantia de R$ 500,00.
6.3.A logomarca selecionada em primeiro lugar será utilizada como logomarca oficial e
permanente do Ensino Profissional Marítimo (EPM) do CACC/IFPB.
6.4.A premiação do resultado final do Concurso será feita na solenidade de lançamento da
Logomarca, do site, dos folders, dos adesivos e outros documentos de divulgação do Ensino
Profissional Marítimo do CACC/IFPB.
6.5.O pagamento para o vencedor será posterior e condicionado a entrega de um breve manual de
uso da marca, contendo a descrição das versões (horizontal, vertical, negativa, se existirem),
das cores, das fontes e da grade construtiva. Além da entrega dos arquivos gráficos em
formato vetorial (eps), em arquivo fechado (pdf) e também em formatos para usos na web
(jpg e png).
7. DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE DA LOGOMARCA VENCEDORA
7.1.A proposta premiada em primeiro lugar terá sua propriedade intelectual cedida de pleno
direito e por prazo indeterminado ao EPM/IFPB, não cabendo à mesma quaisquer ônus sobre
seu uso, pagamento de cachês, direitos autorais e outros pagamentos ou ressarcimentos que
venham a ser reivindicados pelos participantes do concurso.
7.2.Os demais trabalhos inscritos no concurso não serão devolvidos e não serão utilizados para
quaisquer outros fins.
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1.O EPM/IFPB poderá cancelar o concurso de que trata este edital a qualquer momento, em
razão de caso fortuito ou de força maior e também por ausência de inscrições, a seu critério,
sem que isso implique em qualquer direito indenizatório a qualquer parte.
8.2.Ao ato da inscrição, os candidatos manifestam automaticamente sua concordância com as
regras deste edital.
8.3.Não caberão recursos ou quaisquer manifestações legais contra o resultado proclamado pela
Comissão Julgadora.
8.4.Quaisquer problemas não previstos neste edital deverão ser analisados e resolvidos pela
Comissão Organizadora do concurso.
Cabedelo, 22 de abril de 2019,
______________________________________________
Marcéu Oliveira Adissi
Coordenador do EPM do IFPB / Portaria Nº 1733/2018 – Reitoria/IFPB
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ANEXO I
SOBRE O ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO (EPM) DO IFPB
Marinha Mercante Brasileira e o EPM
O Ensino profissional Marítimo (EPM) é responsável por cursos de formação de aquaviários
que permitem a capacitação ou o ingresso do profissional na Marinha Mercante e atividades
correlatas.
Os aquaviários se dividem em três grupos principais:
 1º Grupo - Marítimos
 2º Grupo - Fluviários
 3º Grupo - Pescadores
Os trabalhadores aquaviários pertencentes a cada grupo podem exercer suas funções em uma
das quatro seções principais:
 Seção de Convés
 Seção de Máquinas
 Seção de Saúde
 Seção de Câmara
Os cursos são definidos e detalhados em documentos chamados Currículos dos Cursos e
reproduzidos no calendário anual de cursos da Marinha do Brasil chamado PREPOM, essas normas
são elaboradas e aprovadas pela Diretoria de Portos e Costas (DPC). Os diplomas e certificados
expedidos dos cursos do EPM têm validade nacional e internacional e estão de acordo com a
Convenção Internacional sobre Normas de Formação, de Certificação e de Serviço de Quartos para os
Marítimos (STCW) da Organização Internacional Marítima (IMO).
Em cada Grupo dos aquaviários existem dezenas de cursos com cargas horárias e objetivos
específicos. Os cursos são classificados de diferentes formas de acordo com a finalidade a que se
destinam. Os cursos oferecidos pelo EPM/IFPB são do tipo de:
 Formação: Preparar pessoal para o desempenho de cargos e o exercício de funções e ocupações
peculiares às categorias iniciais do pessoal da Marinha Mercante e atividades correlatas;
 Adaptação: Proporcionar conhecimentos ao portador de título profissional anteriormente obtido,
visando a complementar sua formação para o ingresso na profissão marítima;
 Especial: Preparar pessoal para atividades que exijam qualificações especiais não conferidas por
cursos de outras modalidades;
 Expedito: Suplementar a habilitação técnico-profissional do pessoal, conforme a necessidade do
serviço.

Acordo de Acreditação do CACC
Segundo as leis brasileiras, a execução e a administração do EPM é de responsabilidade da
Marinha do Brasil (MB) e suas diretorias, podendo fazer acordos de parceria que permitam a outras
instituições oferecerem cursos os para aquaviários.
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No ano de 2014 foi realizado um acordo de cooperação técnica a nível nacional entre a
Diretoria de Portos e Costas (DPC) / Marinha do Brasil / Ministério de Defesa com o Campus
Avançado Cabedelo Centro (CACC) / IFPB / Ministério da Educação (MEC) para permitir que os
cursos sejam ofertados em Cabedelo-PB.

Histórico do EPM no CACC
Desde os tempos das caravelas a Paraíba ocupa um lugar de destaque na navegação
marítima. A região do antigo Porto do Varadouro, também conhecido como Porto do Capim, era o
centro comercial do estado e abrigava troca de mercadorias, eventos sociais e o encontro de
marinheiros. Com o assoreamento do Rio Sanhauá, no século XX as atividades portuárias
deslocaram-se para o a foz do Rio Paraíba, no estratégico Porto de Cabedelo.
A Paraíba foi o único estado do Brasil a sediar a pesca industrial de baleia, devido a pequena
plataforma continental e a proximidade de áreas de ocorrência de espécies com hábitos oceânicos.
Com o incremento dos desembarques de atuns e afins e crescimento do setor industrial, até os anos
2000 o estado detinha uma das maiores produções pesqueiras nacionais.
O contexto ligado a pesca e a navegação tornaram o município de Cabedelo um berço de
geração de marinheiros e pescadores reconhecido nacionalmente, e moldaram a cultura local. Este
riquíssimo arranjo produtivo foi a matriz das ações extensionistas do IFPB em Cabedelo. Em 1999
um pequeno grupo de servidores do então Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET/PB)
ofertou um dos primeiros cursos de capacitação técnica em pesca pelo Núcleo de Pesca Oceânica.
Esta ação foi a primeira de inúmeras realizadas por este Núcleo frente a carência de políticas públicas
voltadas para o setor pesqueiro.
Em 2007 foi consolidado o Centro de Formação em Pesca e Cultura Marinha do CEFET,
cujo principal objetivo foi promover cursos de extensão temáticos na área de pesca oceânica.
Paralelamente, foi criado pela SETEC/MEC o Núcleo de Pesquisa Aplicada à Pesca e à Aquicultura
(Nordeste II), incluindo os estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Estas ações culminaram na
criação do Centro de Referência em Pesca e Navegação Marítima em 2008, com ação focada na
formação de recursos humanos nas áreas de navegação e pesca. O trabalho de extensão dirigido a
estes setores proporcionou reconhecimento pela Marinha do Brasil, que em 2012 estabeleceu parceria
para o IFPB ministrar os cursos do Ensino Profissional Marítimo (EPM).
Até meados de 2015 o Centro de Formação em Pesca e Cultura Marinha e o Centro de
Referência em Pesca e Navegação Marítima, atualmente absorvidos pelo Campus Avançado
Cabedelo Centro (CACC), certificaram 915 pescadores, portuários e marítimos em cursos de
extensão e 351 aquaviários dos grupos de Pescadores e Marítimos da Marinha Brasileira. Além destas
ações estarem em consonância com a Política Marítima Nacional, têm contribuído na retirada de
pescadores da marginalidade e na formação de recursos humanos para a navegação. Esta iniciativa de
sucesso se estende a toda zona costeira brasileira e vem moldando as atividades de ensino, pesquisa e
extensão do CACC.
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ANEXO II
FICHA DE INSCRIÇÃO
Concurso para Criação de Logomarca
Ensino Profissional Marítimo - EPM/IFPB
Nome Completo:
Matrícula:

Curso / Cargo:

E-mail:
Data de Nascimento:

CPF:

Assinatura:

Nome Completo:
Matrícula:

Curso / Cargo:

E-mail:
Data de Nascimento:

CPF:

Assinatura:

Nome Completo:
Matrícula:

Curso / Cargo:

E-mail:
Data de Nascimento:

CPF:

Assinatura:

Breve Descrição da Intenção Criativa da Proposta
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