CONCURSO PARA LOGOTIPO DO EVENTO: I ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
JÚNIOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (IEAICJr/UEL)
O EAICJr/UEL comunica a abertura de concurso interno entre os bolsistas de Iniciação Científica
Júnior de 2012, desta Universidade, para propostas de logotipo que identifique o EVENTO DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR da UEL. A proposta será de uso permanente nos eventos. A
criação deverá ser original e inédita, em três cores, em imagem que reflita dois ou mais objetivos
do evento, quais sejam: (a) Estimular a participação dos estudantes de Iniciação Científica Júnior
em atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação; (b) Difundir os resultados
alcançados em suas pesquisas de Iniciação Científica Júnior; (c) Trocar experiências nas diversas
áreas do conhecimento; (d) Estimular colegas de escola a participarem de projetos de Iniciação
Científica Júnior; (e) Incentivar o apreço pelas práticas de pesquisa; (f) Despertar a vocação
científica; (g) Desmistificar o fato de que a ciência possa ser privilégio de poucos; (h) Desenvolver
o senso crítico para a compreensão da dinâmica da construção e transmissão do conhecimento
científico; (i) Intensificar o contato entre profissionais qualificados e os estudantes, para que sejam
compartilhados conceitos, experiências, condutas éticas, entre outros, durante as atividades de
iniciação científica e, dessa forma, valorizar a formação do aluno-pesquisador; (j) Aumentar a
produção científica, tecnológica e de inovação dos estudantes e docentes da UEL.
INSCRIÇÕES (Gratuitas)
As inscrições poderão ser feitas mediante protocolo na Secretaria do Departamento de Biologia
Geral / CCB no dia 14 de setembro de 2012 (sexta-feira), em horário comercial (das 8h às 12h e
das 14h às 18h), com as seguintes informações:
Nome completo do proponente:
Endereço completo:
Telefone:
Email para contato:
Proposta impressa em papel e gravada em CD-ROM, na extensão JPG, colocada em envelope, sem
a identificação do proponente.
PREMIAÇÃO
A proposta vencedora receberá o “Prêmio Revelação ICJr - UEL”, além da certificação de Menção
Honrosa, que serão entregues no dia do evento, 23/11/2012.
Os direitos autorais serão de propriedade do Programa de Iniciação Científica da UEL
(PROIC/UEL).
COMISSÃO JULGADORA
A Comissão Julgadora será composta pelos professores Ana Lúcia Dias (CCB), Miguel Luiz
Contani (CECA), Dimas Augusto Morozin Zaia (CCE).

Londrina, 21 de agosto de 2012.
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