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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
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CONCURSO DA LOGO DA VI SEMANA DA SAÚDE 2018

1 Justificativa
O tema da VI Semana da Saúde do Campus Marabá Rural de 2018 abordará
sobre “saúde mental na escola” e, a Comissão Organizadora, visando estimular o
conhecimento e criatividade dos estudantes sobre os cuidados com a saúde mental,
resolve tornar publico a abertura do concurso interno para a escolha da melhor LOGO
que representa o tema da semana da saúde deste ano lembrando que esta iniciativa
objetiva-se fomentar conscientização sobre a prevenção e os cuidados com a saúde
mental.
2 Participantes e critérios de participação
✓ Podem participar, estudantes dos Cursos Técnico em Agropecuária e do Curso
Subsequente Agroindústria, desde que matriculados e sem pendências do
Campus Marabá Rural;
✓ É importante que os participantes explorem suas criatividades para elaborarem
uma IMAGEM que abordem sobre o tema saúde mental na escola.;
✓ Os arquivos devem ser enviados ao e-mail dasca.crmb@ifpa.edu.br com o
assunto CONCURSO/CRMB, o arquivo deve estar em formato JPEG;
✓ Os arquivos devem respeitar o formato e o tema proposto. Aqueles que não se
enquadrarem na temática serão desclassificados;
✓ Os participantes poderão formar grupos de até 3 pessoas. No entanto, a
formação de grupo não é obrigatória.
3 Critérios para criação e avaliação
✓ A temática do concurso é “saúde mental na escola”. Os participantes deverão
abordar de forma criativa e visual o assunto;
✓ A abordagem deve transmitir o conhecimento sobre esta temática.
4 Avaliação dos trabalhos enviados
✓ Júri técnico composto por membros do DASCA. Esse júri definirá o resultado
final, apenas a imagem mais votada será premiada.
5 Cronograma
1º etapa – Inscrições: até 20/04/2018, via e-mail dasca.crmb@ifpa.edu.br
2ª etapa – Avaliação do júri: 23 a 24/04/18.
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3ª
etapa
–
Divulgação
dos
premiados
será
no
site
https://ruralmarabaifpa.wixsite.com/semanasaude2018 a data e local do evento de
premiação será divulgada oportunamente.
6 Premiação.
✓ O primeiro colocado (grupo ou individual), definido pelo júri técnico, receberá
uma premiação surpresa.
7 Disposições finais.
✓ A participação dos estudantes implicam na concordância das regras do
Concurso;
✓ No ato da inscrição, o DASCA fica autorizado a divulgar, sem qualquer ônus,
os arquivos recebidos, nome e imagens dos participantes;
✓ Os arquivos dos participantes deverão respeitar as definições do tema, conteúdo,
linguagem e objetivos descritos nos itens anteriores deste regulamento;
✓ Não serão aceitos arquivos com linguagem ofensiva, insultos, xingamentos e
palavras de baixo calão;
✓ A comissão constituída terá plena autonomia para o julgamento;
✓ Caberá à equipe gestora do concurso, nos casos omissos, plena autonomia de
julgamento e decisões;
✓ O regulamento e subsídios para esse concurso estão disponíveis em
https://ruralmarabaifpa.wixsite.com/semanasaude2018;
✓ O andamento das etapas e os resultados finais serão divulgados nos canais de
✓ Comunicação, site e facebook Campus Marabá Rural.

