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Como parte das ações comemorativas de aniversário de 110 anos da Escola de Medicina e 

Cirurgia (EMC) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), a Direção 

da Escola torna público o processo para a seleção de logotipo comemorativo de 110 anos. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES  

A inscrição deverá ser realizada por e-mail, enviada para comunica.emc@unirio.br.  

O período para inscrição é de 16/03 a 31/03/2022. 

Não serão aceitas inscrições após a data ou sem os requisitos obrigatórios.  

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO  

Poderão participar do processo de seleção alunos, professores e técnicos-administrativos da 

Escola de Medicina e Cirurgia e/ou que pertençam à comunidade acadêmica da UNIRIO. 

Requisitos obrigatórios para inscrição: 2.1 nome completo; 2.2 número de matrícula na 

UNIRIO;  2.3 realizar o envio das informações e logotipo via e-mail institucional; 2.4 telefone 

para contato; 2.5 termo de autorização de imagem preenchido e assinado 

https://docs.google.com/document/d/1OuLKTZcMl6XALli71UY6Susm41MUOPMY/edit?usp=

sharing&ouid=112256590030828830113&rtpof=true&sd=true  

Será desclassificado o participante que não atender às condições para inscrição supracitadas. 

 

3. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO  

A seleção do logotipo será realizada por uma banca formada por 2 professores, 2 alunos e 1 

técnico-administrativo da Escola, e que farão a escolha do projeto por votação.  

Será considerado aprovado o projeto que obtiver maior número de votos e que tenha 

cumprido todos os requisitos obrigatórios.  

 

4. DA DATA E LOCAL DO RESULTADO  

O resultado será divulgado, no dia 01/04/2022, por e-mail ao participante com o projeto 

escolhido, nas redes sociais e no site da Escola.   

Rio de Janeiro, 16 de março de 2022. 

 

 

Andrea Povedano 
Diretora da Escola de Medicina e Cirurgia 
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