
 

 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE DE MACAÉ  

EDITAL DE CONCURSO PARA ESCOLHA DE NOME PARA O AUDITÓRIO DO 

BLOCO D, SEDE DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE DE MACAÉ  

O Instituto de Ciências da Sociedade de Macaé (ICM), da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), lança CONCURSO para escolha de proposta de nome a ser utilizado na identificação do 

auditório do Bloco D que sedia este Instituto.  

1. SOBRE A PREMIAÇÃO   

A premiação do concurso é a escolha do nome a ser utilizado e a confecção de uma placa com o 

nome escolhido a ser afixada em cerimônia posterior ao concurso. Não há nenhum tipo de 

premiação em dinheiro para indicadores.  

2. SOBRE AS INDICAÇOES: 

Serão aceitas indicações de nomes de pessoas falecidas que tenham vínculo com a UFF (egresso, 

discente, docente ou membro do corpo técnico-administrativo e cuja atuação teve relevância na 

história da Universidade Federal Fluminense. 

Como deve ocorrer a indicação? 

Será preenchido o formulário em anexo com os seguintes dados: 

1- Nome do indicado; 

2- Data do falecimento 

3- Vínculo com a UFF (corpo discente, docente ou técnico-administrativo) 

4- Síntese da justificativa para a Indicação (máximo de 10 linhas) 

O que não pode constar na justificativa?  

a) Referências a partidos políticos, instituições públicas e/ou particulares;  

b) Apologia a crimes e/ou discriminações de quaisquer tipos.

 

3. SOBRE A ESCOLHA DO HOMENAGEADO 

A escolha será feita através de votação secreta envolvendo Corpo discente, corpo docente e 

corpo técnico-administrativo da UFF   

5. SOBRE AS ETAPAS DO PROCESSO  

O concurso será realizado em três etapas. Na primeira, serão recebidas as propostas de nomes 

para a homenagem. Na segunda etapa, a Comissão Avaliadora selecionará um número máximo 

de 5 indicações e colocará em votação. Na terceira etapa do concurso haverá votação, por parte 

da comunidade acadêmica do ICM. A proposta mais votada será declarada vencedora.  

6. SOBRE OS PRAZOS  



 

Primeira etapa: os concorrentes deverão entregar suas propostas de nome do auditório para o 

ICM até o dia 15/06/2022.  

Segunda etapa: Montagem da cédula eleitoral com os nomes selecionados pela comissão 

avaliadora até o dia 20/06/2022 

Terceira etapa: votação entre os dias 23 e 24/06/2022.   

 

7. SOBRE OS CANDIDATOS  

Poderão apresentar proposta de nomes os membros da comunidade acadêmica do ICM:  

discentes, docentes e servidores.  

 

8. SOBRE A SELEÇÃO   

Ao final da primeira etapa, a seleção das propostas será feita durante reunião específica para tal 

escolha, pela Comissão Avaliadora. Serão selecionadas as propostas, em um número máximo 

de 5 (cinco) que forem consideradas que melhor representam a proposição de relevância da 

pessoa indicada pela sua atuação em favor da UFF.  

As propostas serão apresentadas à comunidade acadêmica do ICM para que possa ser realizada 

a votação. A proposta que alcançar o maior número de votos será declarada vencedora do 

concurso.  

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A decisão final sobre o nome do indicado se dará pela votação dos membros da comunidade 

UFF, corpo docente, discente e corpo técnico-administrativo, não cabendo recurso. 

 

10. ENDEREÇO PARA ENVIO DO FORMULÁRIO 

A proposta poderá ser enviada para o seguinte endereço eletrônico: 

concurso.auditorioicm@gmail.com 

   

.

Macaé, 19 de junho de 2022.  

COMISSÃO AVALIADORA 

  



 

 

ANEXO 1 

Formulário de indicação de homenageado para identificação do Auditório do Bloco 4 

 

NOME DO INDICADO: 

____________________________________________________ 

 

DATA DO FALECIMENTO: 

__________________________ 

 

 

VÍNCULO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE: 

_____________________________________________________ 

 

 

JUSTIFICATIVA DA INDICAÇÃO: 

 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

A proposta poderá ser enviada para o seguinte endereço eletrônico: 

concurso.auditorioicm@gmail.com 

 


