
Meme @mbiental 

Concurso de memes da UFSM Palmeira das Missões 

 
Todos sabemos que o brasileiro é especialista em fazer memes e, para valorizar este talento nato da 

população, a Comissão de Gestão Ambiental da UFSM Campus de Palmeira das Missões lança o 

concurso Meme @mbiental. O concurso pretende selecionar e premiar o melhor meme relacionado 

a conscientização sobre o “USO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOSSO 

CAMPUS”.  

 Envie o seu meme até o dia 14 de outubro, para o e-mail ambiental.pm@ufsm.br  

 O criador do meme vencedor será premiado com um kit da UFSM, contendo: camiseta, caneca, 

ecobag, e bloquinho de anotações.  

 

Compartilhe boas ideias: Use sua criatividade e crie um meme que chame a atenção para um dos 

grandes problemas de nosso Campus: o alto consumo de energia elétrica. 

O que é um Meme? “Um meme de internet é uma ideia propagada principalmente através das redes 

sociais, geralmente na forma de um texto reduzido, simples, combinado a uma imagem. O objetivo 

do meme é atingir um efeito viral, ou seja, ser compartilhado por usuários da web”. 

 

Como funcionará o concurso: 

 O meme deve ser enviado para o e-mail da Comissão de Gestão Ambiental 

(ambiental.pm@ufsm.br) até as 23h59min do dia 14 de outubro de 2019, em formato .jpeg ou .png. 

 A Comissão fará uma pré-seleção dos memes mais criativos. Os participantes que tiverem seus 

memes selecionados pela Comissão de Gestão Ambiental já garantem uma ecobag! 

 Os memes selecionados serão publicados no Facebook da UFSM Campus Palmeira das Missões 

(ufsmpalmeira) no dia 16 de outubro de 2019, ficando a disposição por 05 dias para receber as 

curtidas. 

 O meme que receber o maior número de curtidas no Facebook durante os 05 dias será o 

vencedor, e o participante ganhará um kit contendo camiseta, caneca, ecobag e bloquinho. 

 A participação no concurso implica no automático consentimento do uso da imagem enviada, que 

poderá ser utilizada nas campanhas de sensibilização pela UFSM. 
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