
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA 
NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO E EXPERIÊNCIA DOCENTE 

DIRETÓRIO ACADÊMICO DE MEDICINA CRISTINA MEDEIROS LACERDA 

 
EDITAL CONCURSO DE ESCRITA LIVRE E OLHARES SOBRE A VIDA E O 

MUNDO EM ISOLAMENTO SOCIAL 
 
Aos discentes do Curso de Bacharelado em Medicina do UNIPÊ 
À Coordenação do Curso de Bacharelado em Medicina do UNIPÊ 
 

CAPÍTULO I 
Objetivos 

 

O presente edital tem como objetivo estimular e divulgar as produções dos 

discentes do curso de bacharelado em Medicina do UNIPÊ, no que diz respeito aos 

diversos sentimentos, emoções e realidades experimentadas pelos discentes em 

isolamento social, potencializando o processo de ensino-aprendizagem, bem como o 

intercâmbio de conhecimento entre a graduação e a comunidade. 

 Os trabalhos enviados serão analisados quanto ao cumprimento da 

formatação e publicados em e-book pelo UNIPÊ books, bem como pelas redes sociais 

do DAMCRIS. Serão concedidas três premiações por categoria (escrita livre e 

imagem), a serem selecionados por votação aberta à população através de formulário 

eletrônico. Os discentes inscritos receberão certificado de 2 horas por produção a 

contar como carga horária complementar. Os autores premiados receberão certificado 

de 10 horas a contar como carga horária complementar. Ainda, os autores das obras 

que preencherem os requisitos disposto no presente edital e constarem do e-book, 

poderão requisitar, a critério do discente, carga horária complementar por publicação 

em livro. 

  

CAPÍTULO II 
Elegibilidade das inscrições 

 

São elegíveis textos em escrita livre (poesias, contos, crônicas, cordel, relato 

de experiência) e imagens (fotografia, ilustração digital ou feita à mão digitalizada, 
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digitalização de pinturas em tela) de alunos(as) regularmente matriculados(as) no 

curso de bacharelado em Medicina no UNIPÊ. 

Salientamos que as produções podem conter variados temas, não somente a 

COVID-19 e o vírus SARS-Cov-2, mas sim todas as nuances vividas nesse momento 

atípico e peculiar de nossa história. 

 

CAPÍTULO III 
Inscrições 

 

As inscrições serão realizadas pelos(as) alunos(as) através do email 

poesie.se2020@gmail.com, entre os dias 29 de julho a 15 de agosto de 2020. 

Cada discente poderá se inscrever até 1 (uma) vez em cada categoria como 

primeiro autor, e até 2 (duas) vezes em cada categoria como coautor. 

Documentação necessária e padronização: 

·          Em caso de texto, a obra deve conter o(s) nome(s) do(s) autor(es), 

máximo de 3 (três) laudas, e devem ser escritos em fonte Arial 12, 

com espaçamento 1,5, e margens 3cm superior e esquerda, e 2cm 

inferior e direita, conforme Anexo 1. O envio deve ser feito em 

formato .doc ou .docx. 

·          No caso de imagens, a obra deve ser enviada no formato JPG ou 

PNG. Utilize somente imagens com boa qualidade e nitidez, não 

ultrapassando 10 MB. Devem estar contidos autoria, título e 

legenda, caso haja, conforme Anexo 1. 

·          Os textos e imagens devem ser de produção original, não podendo 

conter qualquer material que envolva conflito de direito autoral. 

·       A Declaração do(a) discente autorizando a publicação das 

produções pelo Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, conforme 

Anexo 2, deve ser encaminhada juntamente com a obra. A inscrição 

somente será validada com o envio desse documento.  
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CAPÍTULO IV 

Publicação em e-book 

 

Os textos e imagens que cumprirem a formatação preconizada no capítulo III 

serão publicados em e-book específico para tal fim pela UNIPÊ books, com divulgação 

prevista para o segundo semestre de 2020. 

 

CAPÍTULO V 
Premiações 

 

Os textos de escrita livre e as imagens serão expostos no Instagram do 

DAMCRIS (a saber @dam.cris), bem como em formulário eletrônico do tipo Google 

Forms, através do qual ocorrerá a votação, das 8 horas do dia 17 de agosto às 20 

horas do dia 28 de agosto de 2020. 

A votação será aberta ao público interno e externo ao UNIPÊ, possibilitando 

maior alcance das obras inscritas, bem como proporcionando a interlocução entre a 

academia e a comunidade, em importante troca de conhecimento. 

Serão concedidos prêmios aos 3 (três) textos mais votados e às 3 (três) 

imagens mais votadas, além de certificado de Menção Honrosa para as 6 (seis) obras, 

emitido pelo DAMCRIS, NAPED e Coordenação do Curso de Medicina do UNIPÊ. 

  

CAPÍTULO VI 
Votação aberta à comunidade e Comissão julgadora  

 

A votação será aberta à comunidade interna e externa ao UNIPÊ e ficará 

disponível através de formulário eletrônico do tipo Google Forms, que será 

amplamente divulgado pelo DAMCRIS e NAPED. 
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Em caso de empate, será considerado ganhador(a) da premiação, o(a) 

discente que tiver o maior número de votos entre os (1) discentes, (2) NAPED e (3) 

comunidade em geral, nesta ordem de prioridade. 

Após finalização da votação, os votos serão analisados por Comissão 

composta estritamente por professores do NAPED vinculados ao curso de 

bacharelado em Medicina. 

O resultado será divulgado no dia 31 de agosto de 2020, através de postagem 

no Instagram do DAMCRIS (@dam.cris), bem como através do site da instituição. 

Considerando o atual cenário pandêmico, os prêmios serão entregues em 

data posteriormente divulgada nas redes sociais do DAMCRIS, considerando as 

possibilidades de retorno às atividades presenciais no campus, e os certificados serão 

disponibilizados através do email de inscrição. 

 

CAPÍTULO VII 
Cronograma 

 

Data Etapas 

29/07 a 15/08/2020 Inscrições através do email 
poesie.se2020@gmail.com 

17 a 28/08/2020 

Verificação dos critérios de 
elegibilidade, bem como apreciação 
das obras para divulgação e votação do 
público propostos no Capítulo VI 

31/08/2020 Divulgação das obras premiadas 

2020.2 Previsão de publicação do e-book 
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CAPÍTULO VIII 

Considerações finais  

 

Para Aristóteles a arte é uma criação humana. O belo está no homem, não 

podendo, assim, ser desligado dele. Nesse sentido, esse edital tem como finalidade 

levar criações humanas para a sociedade e compartilhar com ela a arte singular que 

está em cada indivíduo. 

 

Realização:  

Diretório Acadêmico de Medicina Cristina Medeiros Lacerda (DAMCRIS) 
e Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED).  

 

 

 

João Pessoa, 29 de julho de 2020. 

 

 

_________________________ 
Aline Lopes 
2ª Secretária 

DAMCRIS 2020/2021 

__________________________ 
Júlia Caroline Leite Falcão 

1ª Coordenadora de Assuntos Acadêmicos 
DAMCRIS 2020/2021 

 
 
 
 

_________________________ 
Clara Nóbrega 

3ª Coordenadora de Assuntos Acadêmicos 
DAMCRIS 2020/2021 

 
 
 
 

_________________________ 
Rayanne Oliveira da Silva 

Coordenadora de comunicação 
DAMCRIS 2020/2021 

 
 
 
 

_____________________________ 
Aline Cristina Abrantes Formiga 

Professora Orientadora 

NAPED MEDICINA
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Anexo 1 

 

Nome, Sobrenome; Nome, Sobrenome; Nome, Sobrenome 

 

Título da Obra 
 

Texto até 3 laudas ou legenda de imagem. 
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Anexo 2 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO 
 

 

Eu, ____________________________________________ inscrito (a) no CPF sob nº 

______________________________, portador da cédula de identidade 

nº_________________, expedida por________, pelo presente termo autorizo o Grupo 

Cruzeiro do Sul Educacional a publicar o trabalho organizado por mim, intitulado 

____________________________________________, em instrumento de 

divulgação digital. 

 

Assumo total responsabilidade pelo seu conteúdo e autorizo, ainda, a sua publicação 

em quaisquer meios e suportes existentes, inclusive nos sites das instituições do 

Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, na Internet, ou outros, bem como a reprodução 

em outras publicações, a comunicação ao público, a edição, a reedição ou a 

adaptação e a distribuição. Por ser verdade, firmo o presente e dou fé.  

 

 

João Pessoa, ____ de ________ de 2020. 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Autor 




