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ATA DA APURAÇAO DO RESULTADO DO CONCURSO PARA ESCOLHA DA
LOGOMARCA E/OU LOGOTIPO PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DOS 10 ANOS DO
CURSO DE FONOAUDIOLOGIA DA UFSC (EDITAL N'01/2018, de 27 de setembro de 2018)

No dia 08 de outubro do ano de 2018, após o término do período de inscrições, as professoras
Mana Madalena Canina Pinheiro e Fabiane Miron Stefani, membros da comissão organizadora
do Concurso para a escolha da Logomarca ou Logotipo para o Evento de Comemoração dos
10 Anos do Curso de Fonoaudiologia da UFSC, conferiram os nomes dos candidatos inscritos,
para analisar possíveis conflitos de interesse com os membros da comissão avaliadora.
Considerando-se que não havia conflitos de interesse, a comissão avaliadora foi constituída
pelos seguintes membros: Professora Ana Pauta de Oliveira Santana (Curso de
Fonoaudiologia da UFSC), Prof. Fabrícío de Souza Neves (Vice-Diretor do Centro de Ciências
da Saúde da UFSC), Professor lido Francisco Golfetto (Subcoordenador do Curso de
Graduação em Jornalismo da UFSC), Professora Mana Rita Pimenta Rolam (Curso de
Fonoaudiologia da UFSC) e Professora Simone Mariotti Roggia (Curso de Fonoaudiologia da
UFSC). No dia 09 de outubro do ano de 2018 cada membro da comissão avaliadora recebeu
uma ficha de avaliação e as logomarcas inscritas para o concurso, sem identificação do nome
dos candidatos inscritos. Todos os avaliadores realizaram suas avaliações individualmente e
entregaram suas fichas de avaliação preenchidas até o final do dia 10 de outubro do ano de
2018. No dia ll de outubro do ano de 2018, na sala 01 dos professores do Curso de
Fonoaudiologia da UFSC, os membros da comissão organizadora do concurso, professora
Simone Mariotti Roggia e Fabiane Miron Stefani, realizaram a apuração do resultado do
concurso. As notas de todos os avaliadores foram inseridas em uma planilha para que a média
final pudesse ser calculada, tendo obtido o primeiro lugar, com nota final 8,60. a proposta 01,
de autoria de Danúbia Hillesheim. A planilha com as notas de todas as propostas inscritas
encontra-se em anexo. Os resultados obtidos no concurso serão publicados na página do
Curso de Fonoaudiologia da UFSC, bem como no mural do Departamento do Curso de
Fonoaudiologia. Nada mais havendo a constar, eu Simone Mariotti Roggia, presidente da
Comissão Organizadora do Evento, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pela
professora Fabiane Miron Stefani, membro da comissão organizadora do evento.

Florianópolis, 1 1 de outubro de 2018

Comissão Organizadora do Evento de Comemoração dos 10 anos do Curso de Fonoaudiologia
da UFSC
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