
I Concurso de Desenho Sobre Prevenção e 
Controle do Narguilé do Colégio de Aplicação 

Pedagógica da Universidade Estadual de 
Maringá - CAP 

 
O I concurso de desenho sobre narguilé  do CAP, é a seqüência de um 
trabalho de intervenção sobre o narguilé que foi realizado nas salas de aulas 
dos alunos do Ensino Médio e tem como objetivos: 
 
Geral: Criar desenhos, sobre o Narguilé e sua repercussão na saúde, na 
economia e no meio ambiente. 
 
Específicos: 
- Promover entre os alunos, a conscientização sobre os malefícios do 
tabagismo, especificamente sobre o Narguilé; 
 
- Proporcionar o envolvimento da comunidade pelos desenhos  
selecionados que serão expostos no Museu Dinâmico Interdisciplinar da 
UEM -  Mudi; 
 
- Estimular maior capacitação dos alunos visando a atuação como agentes 
multiplicadores no controle do tabagismo. 
 
Datas: 
Período de inscrição e entrega dos desenhos:   de 01 de novembro a 11 de 
dezembro novembro de  2015 
Período de seleção: 14 a 18 de dezembro de 2015 
Divulgação dos resultados no site www.tabagismo.uem.br,  no dia 21 de 
dezembro de 2015 
 
Inscrições: 
Os trabalhos deverão ser entregues na secretaria do CAP,  até o dia 11 de 
dezembro de 2015, sendo que esta repassará, no mesmo dia,  para a 
Coordenação do Projeto Tabagismo -   aos cuidados do prof. Celso 
Conegero 
 
Participantes: 
Concurso de Desenho: 
Categoria 1: Alunos do 1º Ano Ensino Médio 
Categoria 2: Alunos do 2º Ano Ensino Médio 
Categoria 3: Alunos do 3º Ano Ensino Médio 



 
Critérios para seleção: 
Cada participante poderá concorrer individualmente com apenas um 
desenho,  que deverá ser feito numa folha de papel sulfite A4.  Para 
confecção do desenho deverá ser respeitado margem geral de 01 cm .  A 
identificação do aluno é obrigatória e deve ser feita no verso da folha e 
constar:  série(categoria), e telefone para contato.  
 
 
Serão classificados 03 desenhos  por categoria, os quais serão divulgados 
da seguinte forma:  
 
 1 - Exposição no MUDI – Museu Interdisciplinar da UEM 
 
 
Obs.  Caso a escola, ou  autores tiverem interesse em resgatar os trabalhos  
que não foram premiados, deverão retirá-los no período de 21 de dezembro 
de 2015 a 21 de janeiro de 2016.    Quanto aos trabalhos premiados estes 
serão expostos no MUDI,  por período de 03 meses, e na seqüência também  
estarão disponíveis  para os respectivos autores.  
 
 
 
Da  eliminação: 
Serão eliminados os participantes que não atenderem aos critérios desse 
regulamento. 
 
Premiação para o Concurso de Desenho 

 
 
 
 
 

 
Data, horário e local da premiação: 
A definir com a direção da Escola. 
 

Categorias  1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar 
1 01 Walk Talk e 01 DVD 01 Walk Talk  01 DVD 
2 01 Walk Talk e 01 DVD 01 Walk Talk  01 DVD 
3 01 Walk Talk e 01 DVD 01 Walk Talk  01 DVD 


