
 
 

 
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) 

& 
Instituto de Perinatologia da Bahia (IPERBA) 

 
 
O IPERBA, através da Comissão Hospitalar de Incentivo ao Aleitamento Materno (CHIAM) 
em parceria com a EBMSP, promove como celebração ao mês das mães, o 1º 
CONCURSO DE FRASES E DESENHOS com o tema: INCENTIVO DO 
ALEITAMENTO MATERNO.  
 
PARTICIPAÇÃO:  
Poderão participar todos os servidores, terceirizados, preceptores, residentes, estagiários do 
IPERBA (exceto membros do CHIAM), alunos e funcionários da EBMSP. 
  
REGULAMENTO: 
As frases e desenhos devem ter como tema: INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO.   
Cada participante poderá concorrer nas duas categorias: desenho e/ou frase, que devem ser 
individuais, com apenas um exemplar por participante.  
As frases deverão ser escritas com caneta esferográfica, contendo, no máximo, um parágrafo. 
Os desenhos podem ser feitos com canetas/lápis de cor/hidrocor/lápis cera/tintas diversas, 
devendo estar contidos em folha tamanho A4. 
As frases e desenhos não deverão ser assinados, devem ser identificados com o nome do 
autor/instituição/CPF, apenas no verso. 
Os exemplares que não obedecerem ao regulamento serão automaticamente desclassificados. 
 
Recebimento das frases e desenhos: até 30/05/14, deverão ser entregues na ouvidoria do 
IPERBA ou nas secretarias acadêmicas Brotas e Cabula na EBMSP, no horário administrativo, 
mediante recebimento de comprovação da participação.             
 
COMISSÃO JULGADORA: 
Membros CHIAM, diretora (Dra. Dolores Fernandez) do IPERBA e coordenadora do curso de 
Medicina (Dra. Eliana de Paula) e Sra. Gidélia Alencar da EBMSP. 
 
  
Critérios de julgamento 

 Adequação ao tema 
 Criatividade 
 Originalidade 
 

PREMIAÇÃO: 
Divulgação da frase e desenho vencedores e entrega dos prêmios:  10 de junho de 2014 
 
Prêmios:  
1º lugar – frase: 1 tablet 
1º lugar – desenho: 1 câmera digital 
2º e 3º lugares – 1 pen-drive 8GB 
 
O autor da frase e desenho vencedores concederá ao IPERBA e à EBMSP o direito de sua 
utilização para serem veiculados em campanhas de aleitamento materno.  
As cópias de todas as frases e desenhos julgados ficarão em exposição aberta no IPERBA e 
EBMSP e em seus respectivos sites. 
 
 
Dra. Ana Paz  
(Coordenadora do CHIAM - IPERBA) 
 


