
Regulamento do concurso cultural "Ser estudante da Fiocruz para mim é..." 

  

- Podem participar do concurso cultural "Ser estudante da Fiocruz para mim é..." 

indivíduos oriundos de outros países, estados ou municípios, atualmente residentes no 

Rio de Janeiro ou em outra cidade onde exista unidade da Fiocruz, regularmente 

matriculados em qualquer curso oferecido pela Fundação. 

  

- Para participar, o estudante deve preencher o formulário do concurso (anexo), 

informando seus dados (nome, e-mail, telefone e endereço atuais, local de origem, 

curso/unidade da Fiocruz em que está matriculado) e completando a frase "Ser 

estudante da Fiocruz para mim é..." com até 40 palavras. Serão desclassificados os 

participantes que escreverem frases com número superior de palavras. 

  

- O formulário do concurso pode ser preenchido à mão ou no computador. Se 

preenchido à mão, deve ser entregue ao profissional da Editora Fiocruz que estará 

responsável por banca de livros montada durante o evento Fiocruz Acolhe, no dia 16 

de março de 2017, no hall do Museu da Vida, no campus sede de Manguinhos, no Rio 

de Janeiro. Se preenchido no computador, deve ser enviado para o e-mail 

marketingeditora@fiocruz.br até as 22h do dia 16 de março de 2017 (como assunto do 

e-mail, colocar "concurso cultural"). Não serão aceitos formulários 

incompletos ou entregues de outras formas. 

  

- Todos os formulários recebidos e que atenderem às normas deste regulamento serão 

analisados por um júri formado por cinco profissionais da Fiocruz: dois da Vice-

Presidência de Educação, Informação e Comunicação (VPEIC); um da Coordenação de 

Comunicação Social (CCS); um da Editora Fiocruz; e um da VideoSaúde/Icict. Eles 

serão os responsáveis por selecionar as três melhores frases. 

  

- O autor da primeira melhor frase receberá três livros da Editora Fiocruz e um DVD do 

selo Fiocruz Vídeo, à sua escolha. O autor da segunda melhor frase receberá dois livros 

da Editora Fiocruz e um DVD do selo Fiocruz Vídeo, à sua escolha. O autor da terceira 

melhor frase receberá um livro da Editora Fiocruz e um DVD do selo Fiocruz Vídeo, à 

sua escolha. Os livros e DVDs escolhidos pelos ganhadores estarão sujeitos à 

disponibilidade em estoque. O catálogo de livros disponíveis pode ser consultado em 

http://www.fiocruz.br/editora. O catálogo de DVDs disponíveis pode ser consultado 

em https://portal.fiocruz.br/pt-br/content/catálogo. 

  

- Os ganhadores serão notificados por e-mail ou telefone, a partir do dia 23 de março 

de 2017, e deverão se dirigir à sede da Editora Fiocruz para escolher e retirar seus 

prêmios, sendo necessário apresentar qualquer documento de identificação com 

foto. A sede da Editora Fiocruz está localizada no campus Expansão da Fiocruz em 

Manguinhos, Rio de Janeiro (Avenida Brasil, 4.036, térreo, sala 108-112). No caso de 

estudante residente em outra cidade onde exista unidade da Fiocruz, ele deverá enviar 

um e-mail para marketingeditora@fiocruz.br informando os prêmios escolhidos e o 

endereço completo para envio dos mesmos pelos Correios (como assunto do e-mail, 

colocar "concurso cultural"). Os ganhadores terão até o dia 24 de abril de 2017 para 

solicitar seus prêmios. 



  

- As frases vencedoras serão divulgadas na intranet e na webtv, juntamente com fotos 

de seus respectivos autores (o processo de divulgação ficará a cargo da equipe de 

comunicação interna da CCS).  

 


