REGULAMENTO DO CONCURSO PARA PREMIAÇÃO DE ILUSTRADORES
DO LIVRO BATUCLAGEM

O projeto de extensão Batuclagem institui o regulamento que determina os
critérios de seleção de ilustradores para o livro infantil.

1. DOS OBJETIVOS
O objetivo do presente regulamento é realizar a seleção de até seis (6)
ilustradores para ilustrar as histórias do livro infantil Batuclagem, cuja temática
é Direitos Humanos e Diversidades.

2. DO CONCURSO
O concurso é aberto a ilustradores amadores e profissionais, maiores de 16
anos, membros da comunidade acadêmica (discentes, docentes, técnicos
administrativos e terceirizados) da Universidade Federal do ABC e público
externo.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 - As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, por meio do
preenchimento do formulário de inscrição (anexo) e encaminhado para o
seguinte e-mail batuclagem.ufabc@gmail.com, no período de 20 de janeiro de
2017 a 15 de fevereiro de 2017, no campo assunto do e-mail colocar a seguinte
frase "CONCURSO DE ILUSTRADORES DO LIVRO BATUCLAGEM".
3.2 - Após o preenchimento dos dados no formulário de inscrição, deverão ser
anexados no e-mail os documentos indicados a seguir, digitalizados, no
formato PDF e cada arquivo deve estar devidamente identificado e não poderá
exceder 4 mb (megabytes):
- Documentos pessoais: cópia do RG, do CPF, comprovante de
residência completo contendo CEP, Telefone e E-mail;
- Ilustrações: conforme critérios estabelecidos no item 4 desse
regulamento.
3.3 - O Projeto de Extensão Batuclagem não se responsabiliza por inscrições
não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação,

congestionamento de linhas de comunicação, divergência de horário ou outros
fatores que impossibilitem a transferência de dados.
3.4 - Inscrições fora das normas do concurso não serão aceitas.

4.

DA FORMATAÇÃO

4.1 Para efeito de seleção, deve ser realizada 6 ilustrações em lápis preto
(grafite) que represente um trecho de uma história do original do livro
Batuclagem. (Anexo 1 ).
4.2 Em nenhuma hipótese o material deverá ser identificado com o nome do
autor ou seu pseudônimo.
4.3 As ilustrações deverão ser enviadas digitalizadas, em formato JPEG., no
tamanho de 800 MB a 1 GB. Solicita-se que os originais dos desenhos
sejam guardados para ser entregues após o resultado.
4.4 É possível a inscrição para até três histórias, sendo 6 ilustrações por
história.

5.

HISTÓRIAS E TEMÁTICAS

5.1

O ilustrador deve escolher uma ou mais histórias que irá ilustrar. Abaixo o

nome das histórias e temáticas que se referem:
5.1.1 O Patinho que queria ser Cisne – Identidade de Gênero;
5.1.2 O Vovô Aventureiro – Direitos da pessoa idosa;
5.1.3 A Luta de Rubina Hood – Diversidades;
5.1.4 Saci – Direitos étnicos: afro descendentes e direitos das pessoas
portadoras de necessidades especiais;
5.1.5 Mani da Oca – Direitos étnicos: indígenas;
5.1.6 Iara: a força de um canto – Direitos da mulher e direitos da criança e do
adolescente.

6.

DA AVALIAÇÃO

6.1 Os ilustradores serão avaliados por pareceristas escolhidos pela
coordenação do projeto.
6.2 Serão desclassificadas:

6.2.1 Ilustrações que fujam ao texto da história;
6.2.2 Ilustrações que estiverem fora dos padrões estabelecidos;
6.2.3 Ilustrações com conteúdo que viole aos Direitos Humanos;
6.2.4 Ilustrações que contenham imagens ou personagens sexualizados;
6.2.5 Ilustrações que reforcem preconceitos de gênero, etnia e/ou sexualidade;
6.2.6 Ilustrações com conteúdo violento.

7.

DA SELEÇÃO

7.1 A premiação refere-se à publicação das ilustrações no livro Batuclagem.
7.2 Os ilustradores selecionados também receberão um troféu de honra ao
mérito.
7.3 Serão selecionados até seis ilustradores.

8. PREMIAÇÃO
8.1 A premiação funcionará de acordo com o cronograma abaixo:
Atividade

Início

Fim

Prazo para envio de propostas

20/01/2017

15/02/2017

Avaliação técnica

16/02/2017

28/02/2017

Publicação do resultado parcial

02/03/2017

Solicitação de recurso

03/03/2017

Divulgação do resultado final

08/03/2017
13/03/2017

Assinatura do termo de autorização para 14/03/2017

17/03/2017

publicação das imagens

9. DO RESULTADO
O

resultado

da

seleção

http://proec.ufabc.edu.br/.

será

publicado

no

endereço

da

PROEC:

10.

DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1

É de responsabilidade exclusiva do concorrente a observância e

regularização de toda qualquer questão relativa a direitos autorais sobre a obra
inscrita. Este regulamento atende ao disposto na Lei Federal nº 9.610 de
12/02/1998 sobre direitos autorais.
10.2 Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este
regulamento.
10.3

Informações sobre este concurso poderão ser obtidas no Laboratório

Memórias dos Paladares pelo telefone (11) 3356-7385.

Santo André, 30 de Janeiro de 2017.

