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CONCURSO DE IDENTIDADE VISUAL DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

PROMOÇÃO DA SAÚDE – UNICESUMAR/2017. 

 

O presente concurso, organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde 

(PPGPS) do Centro Universitário de Maringá, tem por objetivo selecionar e premiar a proposta de  

identidade visual do PPGPS como forma de estímulo à criatividade e integração entre saberes. 

 

REGULAMENTO 

 

1. Considerações gerais 

1.1. Podem participar do Concurso os Pós-Graduandos do PPGPS matriculados como 

alunos regulares e egressos.  

1.2. O número de participantes em cada proposta (em desenho) poderá variar de 1 a 3. 

1.3. Os desenhos recebidos não serão devolvidos aos candidatos. 

1.4. Todos os participantes, ao submeterem suas propostas para avaliação, cedem os 

direitos autorais e de uso de imagem ao PPGPS/UNICESUMAR e autorizam a utilização de seu 

nome e imagem em qualquer tipo de mídia. 

1.5. Desenhos que não atenderem aos requisitos do regulamento, seja pelo formato, pelo 

conteúdo, pela documentação apresentada ou outro critério, serão desclassificados a qualquer 

momento. 

1.6. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas no regulamento serão 

julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela Comissão de Avaliação. 

 

2. Tema 

2.1. As propostas de identidade visual deverão ser relacionadas ao tema: Promoção da 

Saúde. 

2.2. Deve escrever em no máximo 5 linhas o conceito que inspirou a criação da identidade 

visual. 

2.3. O desenho premiado será utilizado como identidade visual do PPGPS determinando 

sua identidade visual acrescida de um símbolo ou uma imagem que represente e transmita a 

essência desse tema, marcada por cores, grafismos e formas. 

2.4. A identidade visual será utilizada em materiais impressos e eletrônicos como: 

cartazes, folders, placas, sítios eletrônicos outros, além de materiais promocionais como canetas, 

camisetas, bonés e brindes em geral, confeccionados pelo PPGPS em eventos. 
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3. Especificações 

3.1. A proposta de identidade visual deverá obedecer às especificações indicadas a seguir: 

3.1.1. O desenho/imagem poderá ser produzido a mão livre em papel, ou por meio digital, 

com uso do computador, conforme as especificações abaixo: 

a) A mão livre, em papel: o desenho/imagem deverá ser produzido em uma só face de 

papel (preferencialmente de cor branca), utilizando qualquer técnica (tinta, lápis de cor, pastel, 

aquarela, giz de cera, etc), nas medidas 42x95 cm e 50x65 cm, papel cartão na medida 50x70 

cm e papel tipo cartolina. Serão aceitos desenhos/imagens com medidas aproximadas a essas. 

b) Em mídia: o desenho/imagem deverá ser produzido em Corel Draw e entregue/enviado 

em mídia digital, CD ou DVD, nos formatos de imagem (JPG, JPEG, PNG) E CDR. 

3.1.2. Não serão aceitos desenhos que estimulem promoção pessoal do participante, que 

remetam à publicidade ou marcas já existentes, que possuam conotação ofensiva ou 

discriminatória, ou quaisquer características que violem os princípios da Administração Pública. 

3.2. A proposta vencedora poderá ser ajustada, a critério do PPGPS, para efeitos de 

diagramação, preenchimento, coloração e demais ajustes necessários, para que se adéqüem aos 

padrões de divulgação de imagens institucionais. 

 

4. Prazos e forma de envio das propostas 

4.1. Lançamento do concurso: 8 de junho de 2017; 

4.2 Prazo para envio dos desenhos: 28 de junho de 2017; 

4.3 Resultado: divulgação da lista das três melhores propostas pré-aprovadas no site 

https://www.unicesumar.edu.br/presencial/cursos-mestrado/mestrado-em-promocao-da-saude/  

segundo ordem de classificação no dia 30 de junho de 2017. 

 

5. Critérios de avaliação e premiação 

6.1. A Comissão de Avaliação avaliará as propostas de identidade visual considerando os 

seguintes critérios: originalidade, criatividade, pregnância, coerência com o tema, qualidade e 

apresentação. 

6.2. A Proposta vencedora receberá um Certificado de Participação e terá seu nome 

divulgado no site do PPGPS e receberá livros publicados pelo programa. 
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6. Contato para mais informações 

 

LOCAL: Secretaria dos Programas de Mestrados – Unicesumar 

 Av. Guedner, 1.610, Bloco 7 – Térreo. 

 HORÁRIO: 8h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30.  

 CONTATO: (44) 3027-6360 - Ramais: 1178/1475/2153/1598 

        E-mail: ppgps@unicesumar.edu.br    

 

 

 

 

 

           Maringá, 22 de junho de 2017. 

 

 

 

 

Profª. Drª. Sonia Maria Marques Gomes Bertolini 

Coordenadora do Programa 
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