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Retificação 01 

 

2º CONCURSO DE DESENHO CIENTÍFICO 

DA MATA DOS SAGUIS 

 

Inscreva-se e envie sua(s) imagem(ns)! 

Período de submissão: 02 de Abril à 01 de Maio 15 de Maio de 2018. 

Resultado: 18 de Junho de 2018 (data estimada) 

 

A equipe do projeto de extensão La.Na. Mata dos Saguis (Laboratório 

Natural Mata dos Saguis - UFRN), coordenado pela Profa. Dra. Adriana Carvalho, do 

Departamento de Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

está organizando um concurso de desenho científico da “fauna e da flora nativa 

da Mata dos Saguis”, fragmento de Mata Atlântica com fitofisionomia de restinga 

localizada ao lado do Centro de Biociências da UFRN. 

Todos os desenhos classificados serão publicados no site oficial da Mata dos 

Saguis <florestinhaufrn.wixsite.com/lanamatadossaguis>, ao final do concurso, e 

receberão certificado de participação. No entanto, os autores dos 10 melhores terão 

em seu certificado a ordem de classificação; e os 5 primeiros colocados serão 

premiados, cada um, com um livro doado pela Cooperativa Cultural Universitária da 

UFRN. 

Todos os desenhos passarão a priori por uma seleção interna pelos integrantes 

do projeto (organizadores do concurso), onde serão escolhidos os 70% melhores 

desenhos válidos. Após isso, os desenhos selecionados serão disponibilizados para uma 
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nova avaliação (segunda fase), que será virtual e composta pelos membros da 

organização, convidados e o público. Assim, todos os desenhos aceitos passarão por 

três júris: a equipe técnica (composta por fotógrafos convidados alunos de pós-

graduação e pesquisadores), a equipe do projeto La.Na. Mata dos Saguis e o público, 

obtendo-se uma média ponderada: 

 

Nota Técnicos*3 + Nota Projeto*2 + Nota Público*1  = 

3+2+1 

 

A “Nota Público” ocorrerá através de formulário online a ser divulgado no Site, 

Facebook e Instagram do projeto, e outros meios de comunicação da UFRN em data a 

ser divulgada. 

Do resultado dessa avaliação sairão os 10 melhores desenhos, os quais serão 

impressos e expostos no Centro de Biociências da UFRN, para uma votação local e 

final. 

O cálculo para o resultado final do concurso será obtido através de uma média 

da pontuação obtida na fase dois com a nota que o público deu na terceira e última 

fase (a exposição), onde teremos a classificação final: 

 

Nota da 2ª Fase + Nota da Exposição = 

2 

 

Cada desenho será avaliado na pontuação de 1 a 5, sendo: 1- Gostei Menos, 2- 

Gostei Pouco, 3- Gostei, 4- Gostei Bastante ou 5- Gostei Mais do que os outros, em 

todas as fases.  
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O resultado final do concurso sairá no dia 18/06/2018 e será divulgado pelo 

Site, Facebook e Instagram do projeto, e outros meios de comunicação da 

Universidade. Os candidatos serão informados via e-mail sobre o resultado e outras 

informações. 

Os interessados em participar do concurso devem enviar um e-mail com seu 

nome completo, o curso e instituição onde estudam atualmente (se for o caso) e 

telefone para contato. O título do Assunto do e-mail deverá ser escrito como 

“Concurso_Desenho_LaNaMata_ÚltimoSobrenomedoCandidato”. O concurso é aberto 

a toda a comunidade interna e externa a UFRN. Aqueles que forem premiados com um 

livro deverão vir buscá-lo com um dos integrantes do projeto. 

Envie seu desenho (colorido ou preto e branco, desenhado em folha de tamanho 

A4, em estilo de desenho à escolha do candidato em formato “JPEG”) assinado, datado 

e com o nome popular e científico da espécie, para nosso e-mail: 

<florestinha.ufrn@gmail.com>. Cada participante poderá enviar até 2 desenhos, sendo 

cada um de uma espécie diferente. Os selecionados serão informados, solicitando-se 

dados adicionais para a confecção do certificado de participação. 

 

Curtam-nos e sigam-nos:                                                                        Apoio: 

Site: <florestinhaufrn.wixsite.com/lanamatadossaguis> 

Facebook: Projeto La.Na. Mata dos Saguis 

Instagram: La.Na Mata dos Saguis (@matadossaguis)   

 

Atenciosamente, 

 

Equipe do Projeto La.Na. Mata dos Saguis. 
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