
                       Concurso Cultural “Expresse sua Arte” 

 

A Coordenação do curso de Ciências Biológicas do Centro Universitário Metodista Izabela 

Hendrix tem o prazer de anunciar o Concurso Cultural “Expresse sua Arte”, vinculado 

á Jornada Acadêmica da Biologia Izabela Hendrix 2016. 

 

1. Objetivo Geral 

Este concurso tem como objetivo estimular a criatividade de seus participantes com a 

divulgação de artes em um tema especifico. 

2. Publico Alvo 

• Alunos do curso de Ciências Biológicas do Centro Universitário Metodista Izabela 

Hendrix e alunos de outras instituições de ensino que estejam regularmente matriculados e 

freqüentes. 

• Alunos de outras instituições que desejam participar do concurso devem apresentar 

comprovante de freqüência na hora de protocolar o seu trabalho. 

• Para participar do concurso os alunos devem estar inscritos na Jornada Acadêmica da 

Biologia Izabela Hendrix 2016. 

3. Regras 

• Cada aluno poderá submeter um trabalho. 

• Todos os trabalhos deverão ser de autoria própria. 

• Os trabalhos não podem conter identificação do autor. 

• Os trabalhos devem estar relacionados com o tema da nossa Jornada Acadêmica: 

Desastres ambientais e doenças emergentes e Reemergentes, o que eu tenho com 

isso? 

• Trabalhos fora do tema serão desclassificados. 

• Sob hipótese alguma o autor deve se identificar para os outros colegas sob o risco de 

desclassificação. 

• Os autores serão identificados ao término da votação no dia (02/06/2016). 

4. Tipos de artes que serão aceitas 

• Ilustração. 

• Pintura. 

• Charge. 

• Tirinhas. 



• Poesia  

• Colagem. 

5. Prazo para protocolo dos trabalhos. 

Data: 03/05/2016 ao dia 25/05/2016 até as 20h40min 

Local de entrega: secretaria da Coordenação de Cursos. 

Aos cuidados de: Danielle Péres O Marciano. (coordenadora) 

*OBS: NÃO SERÃO ACEITOS TRABALHOS ENTREGUES FORA DA DATA DE 

PROTOCOLO. 

6. Do protocolo dos trabalhos. 

• Os trabalhos devem estar em papel formato A4, exceto para pintura ou colagem, que 

podem ter tamanho á escolha do participante. 

• Todos devem ser plastificados, exceto pintura, e colagem quando não for tamanho A4. 

• Todos devem ser escaneados antes de serem plastificados e o arquivo deve ser enviado 

para biologicas@izabelahendrix.edu.br com o formato jpg. Obs.: Poesias podem ser 

enviadas em formato pdf para o mesmo email. 

• Os trabalhos devem ser entregues dentro de um envelope lacrado contendo a ficha que se 

encontra em anexo no final do presente manual devidamente preenchida com os dados do 

autor. 

7. Exibição dos trabalhos participantes. 

As artes serão exibidas no corredor de entrada do prédio um, do dia 30 de Maio ao dia 02 de 

junho de 2016. 

8. Resultado do concurso 

• Os trabalhos serão identificados por números, de acordo com a quantidade que for 

submetida, exemplo: 9 trabalhos / Números de 1 á 9.  

• A votação ocorrerá no dia 02 de junho durante a Jornada Acadêmica da Biologia Izabela 

Hendrix 2016 e será feita pelos participantes da mesma, através dos números que 

identificam cada trabalho. Os votos serão depositados em uma urna e serão conferidos 

pela comissão organizadora do evento. 

9. Premiações. 

• Serão premiados os 5 trabalhos mais votados, na ordem em que se apresentarem. 

• Os Prêmios serão divulgados na hora da entrega. 

 

                                                                               Belo Horizonte, 01 de maio de 2016                                                   



 

Anexo I 

Ficha de Inscrição. 

 

 

 

 

Ficha de Inscrição

Concurso Cultural “ Expresse sua Arte”

Nome:
Telefone:
RG:
CPF:
Instituição de Origem:
Curso:
E-mail:

Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix.

                                                              Jornada Acadêmica da Biologia Izabela Hendrix 2016


