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EDITAL Nº 004/2014/PPGCF-UFPI 

Edital Concurso para projeto gráfico da capa dos Anais do III Workshop de Projetos e 

Dissertações do Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas 2014 

 

A Comissão Pedagógica do III Workshop de Projetos e Dissertações do Programa de 

Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas torna público o seguinte edital e convida os 

interessados a apresentarem propostas em conformidade com as normas estabelecidas 

pelo presente edital. 

 

Objetivos 

 Selecionar propostas referentes ao projeto gráfico (ilustração) da capa dos Anais do 

III Workshop de Projetos e Dissertações do Programa de Pós-graduação em Ciências 

Farmacêuticas. 

 

Público-alvo 

- Acadêmicos (alunos e professores) e público em geral que tenha interesse no tema do III 

Workshop de Projetos e Dissertações do Programa de Pós-graduação em Ciências 

Farmacêuticas. 

 

Tema 

Para o concurso gráfico de ilustração da capa dos anais o tema será “Os aspectos 

interdisciplinares da pesquisa e desenvolvimento de medicamentos”. 

Prazos 

As propostas serão recebidas do dia 03 ao dia 20 de outubro de 2014.  

O resultado será divulgado no dia 07 de novembro de 2014 durante a solenidade de 

premiação do III Workshop de Projetos e Dissertações do Programa de Pós-graduação em 

Ciências Farmacêuticas. 

 

Inscrição 

A inscrição ocorrerá mediante o envio da respectiva ficha de inscrição anexo a este 

edital junto com o material gráfico concorrente para o e-mail workshopppgcf@gmail.com 

com o tema: Concurso Gráfico e uma breve descrição do material (máximo de 100 

palavras). 

O autor do projeto gráfico deve ser pessoa física. Podem ser enviadas até duas 

propostas de projeto gráfico de mesma autoria desde que atendam às especificações deste 

edital. 
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Critérios de avaliação 

a) Coerência com o tema do evento; 

b) Transmitir as ideias e aspirações do evento; 

c) Adequação gráfica para o meio digital; 

d) Aspectos artísticos e estéticos da obra. 

 

Exigências 

Na capa deverão, obrigatoriamente, constar as seguintes informações: 

a) Nome do evento: III Workshop de Projetos e Dissertações do Programa de Pós-

graduação em Ciências Farmacêuticas; 

b) Data do evento: 6 a 7 de novembro de 2014; 

c) Tema do evento: “Os aspectos interdisciplinares da P&D de medicamentos’’; 

d) Local do evento: Teresina, Piauí, Brasil.  

No verso de capa deverão, obrigatoriamente, as seguintes divisões: 

a) Espaço reservado para as logomarcas dos realizadores (5 a 10 cm); 

b) Espaço reservado para as logomarcas dos patrocinadores(5 a 10 cm); 

Além disso, é exigido a preservação das marcas dos realizadores/apoiadores, não 

devendo aplicar efeitos gráficos sobre essas imagens. 

 

Formato do projeto 

O projeto gráfico corresponderá a arquivos exclusivamente gráficos em formato 

digital que devem apresentar-se no formato A4 (capa e verso de capa). Os arquivos digitais 

devem ser enviados via em e-mail em formato PDF e JPG de até 5 MB cada. 

 

Premiação 

1º lugar: Um tablet e isenção da taxa de inscrição para o III Workshop de Projetos e 

Dissertações do Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas e certificado; 

2º lugar: Isenção da taxa de inscrição para o III Workshop de Projetos e Dissertações do 

Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas e certificado; 

3º lugar: Desconto de 50% na taxa de inscrição para o III Workshop de Projetos e 

Dissertações do Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas e certificado;  

Considerações Finais 

Ao realizar a inscrição, o(s) autor(es) das obras concordam em ceder os direitos 

autorais patrimoniais da obra artística e uso da imagem, conforme estabelecido no art.111 

da Lei Federal 8.666/93, para que a Universidade Federal do Piauí possa utilizá-la para os 

fins e modalidades previstas nos arts. 28, 29 e 49 da Lei Federal 9.610/98.  

               Podem ser solicitadas alterações no material gráfico do ganhador, entretanto a 
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autoria da arte será sempre creditada. 

A participação neste concurso implica em total aceitação das regras deste 

regulamento.  

A Comissão Julgadora será a responsável pela escolha dos 3 (três) melhores 

projetos. A Comissão Julgadora é soberana para avaliar e decidir sobre os casos omissos 

deste regulamento. 

 

Comissão Organizadora 

Docentes: 

Prof. Dr. Livio Cesar Cunha Nunes 

Prof. Dr. Paulo Michel Pinheiro Ferreira 

Prof. Dr. Rivelilson Mendes de Freitas 

Discentes: 

Kátia da Conceição Machado 

Maria dos Remédios Mendes de Brito 

Rusbene Bruno Fonseca de Carvalho 
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Concurso para projeto gráfico da capa do Anais do III Workshop de Projetos e 

Dissertações do Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas 

 
Ficha de inscrição 

 

EDITAL Nº 004/2014/PPGCF-UFPI  

Ficha de Inscrição 

Concurso para projeto gráfico da capa dos Anais do III Workshop de Projetos e 
Dissertações do Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas 

 
Dados Pessoais  
 
Autor: 
__________________________________________________________________ 

 
CPF: ____________________                             Data de Nascimento: 
____/____/_______ 
 
Endereço: 
_______________________________________________________________ 
 
Complemento: _____________________________ Bairro: 
________________________ 
 
CEP: _________ - ____      Cidade: _____________________________      Estado: 
_____ 
 
 
Contatos 
 
Residencial: (___) ______________                                   Celular: (___) 
________________ 
 
E-mail: 
__________________________________________________________________ 
 

Declaro que li com total atenção e aceito todas as condições previstas no Edital EDITAL 

Nº 004/2014/PPGCF-UFPI - Concurso para projeto gráfico da capa dos Anais do III 

Workshop de Projetos e Dissertações do Programa de Pós-graduação em Ciências 

Farmacêuticas. 

 
Teresina, Piauí, ______ de _____________________ de 2014 

 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do autor 

 

 


