
I CONCURSO DE FRASES SOBRE PREVENÇÃO E CONTROLE DO 
TABAGISMO DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA  PARA 
JOVENS E ADULTOS(CEEBJA) DE MARINGÁ. ÊNFASE EM TABACO E  

ECONOMIA  

 
REGULAMENTO 

 
I – Do Concurso 
 
 O concurso faz parte de uma série de atividades relacionadas ao tabagismo que 
estão sendo desenvolvidas no CEEBJA visando a prevenção e controle do Tabagismo 
que é promovido pela Universidade Estadual de Maringá em parceria com o Lions 
Universitário Integração e CEEBJA 
 
 II – Dos Participantes  
 

Categoria 1: Alunos do Ensino Fundamental do CEEBJA; 

Categoria 2: Alunos do Ensino Médio do CEEBJA. 
 
 
 
III – Dos Objetivos 
Geral: 
Elaborar frases sobre o tabagismo e sua repercussão na saúde, na economia, bem como 
a importância de fazermos boas escolhas para formarmos bons hábitos. 
 
Específicos: 
Promover entre toda a comunidade escolar do CEEBJA a conscientização sobre os 
malefícios do tabagismo para a saúde e economia;  
 
Promover maior integração dos professores no processo de conscientização sobre os 
malefícios do tabagismo; 
 
Promover o envolvimento da comunidade pelas frases selecionadas que estarão expostas 
em faixas durante a XPIV Maratona de Revezamento Vanderlei Cordeiro de Lima Pare 
de Fumar Correndo; 
 
 
 
IV – Das Inscrições 
 
Taxa de inscrição: Gratuita  
 As inscrições deverão ser realizadas no site do evento no endereço 
www.tabagismo.uem.br ou entregar escrita em papel com identificação completa para a 
coordenação da  da escola no período de 10/07/2017 a 07/08/2017 
 Cada participante poderá concorrer individualmente com apenas uma frase.  As 
frases deverão conter no máximo 70 caracteres sem abreviações. A inscrição deverá ser 



completa preenchendo todas as informações de identificação do participante (nome 
completo, categoria, endereço eletrônico e telefone para contato) nos campos 
específicos.  
 
V- Da Seleção 
 
Os trabalhos serão avaliados quanto aos seguintes critérios: Idéias inéditas, criatividade, 
estrutura da frase e harmonia com o tema tabagismo e sua repercussão na saúde e na 
economia. 
Período: 09 a 14 de agosto de 2017. 
 
VI - Divulgação dos resultados 
 
Serão classificadas as três melhores frases de cada categoria, as quais serão divulgadas 
da seguinte forma: 
  

 Exposição no site: www.tabagismo.uem.br 
 Faixas colocadas no trajeto da corrida (somente as frases classificadas de 

primeiro a terceiro lugares de cada categoria). 
 Inserções de vinhetas durante a programação da Rádio Universitária FM. 
 Exposição das frases no Ceebja na forma de mural. 

VII – Da Eliminação 

Serão eliminados os participantes que não atenderem os critérios desse regulamento  
 
VIII – Premiação 
 
Dia: 27/08/2017 
Horário: a partir da 9h00  
Local: Palco da XIV Maratona de Revezamento Vanderlei Cordeiro de Lima - "Pare de 
Fumar Correndo" 
 

Categorias  1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar 
1 01 DVD e 01 fone de 

ouvido 
01 DVD 00000000

00000 
2 01 DVD e 01 fone de 

ouvido 
01 DVD 01 DVD 

  Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora. 


