CONSELHO EDITORIAL DO PROJETO ECO KIDS E ECO TEENS EM VITÓRIA DA CONQUISTA,

EDITAL nº 1, de 20 de maio de 2019
Concurso de História em Quadrinhos, Tiras Humorísticas e Charges

O Conselho Editorial do Projeto Eco Kids e Eco Teens em Vitória da Conquista,
composto pelo Ministério Público da Bahia, Município de Vitória da Conquista,
por meio das Secretarias Municipais de Comunicação, Educação e Meio
Ambiente, Núcleo Territorial de Educação (NTE-20), Conselho Municipal de
Educação, Conselho Municipal de Meio Ambiente, Conselho Municipal de
Acompanhamento do Fundeb – BA, em parceria com a Universidade Estadual
da Bahia (UESB), com a proposta de incentivar e promover novos talentos na
área da criação e produção de História em Quadrinhos e estimular a expressão
gráfico visual, utilizando a temática ambiental cultural torna pública a abertura
do Edital do Concurso de História em Quadrinhos, Tiras Humorísticas e
Charges do Projeto Eco Kids e Eco Teens.
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1- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
O Concurso de História em Quadrinhos, Tiras Humorísticas e Charges do
Projeto Eco Kids e Eco Teens, em sua segunda edição, foi idealizado com o
objetivo de incentivar e promover novos talentos nas artes plásticas e visuais e
estimular o desenvolvimento e produções estudantis com esses gêneros
textuais, com temática ambiental, possibilitando a criação, a reflexão e a
difusão dos quadrinhos nas unidades de ensino públicas e privadas do
município de Vitória da Conquista - Bahia, com a participação da comunidade
escolar inscrita no Projeto. Tem como principal objetivo a criação, produção e
premiação de quadrinhos, nas modalidades indicadas, com o tema PARQUE
MUNICIPAL SERRA DO PIRIPIRI, abrangendo os subtemas: Água, Resíduos
Sólidos, Poço Escuro, Rio Verruga, Melocactus, Fauna e Flora.
2- DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2.1 Envolver os estudantes da rede pública e privada do município de Vitória da
Conquista, integrantes do Projeto Eco Kids e Eco Teens 2019, visando
incentivar e promover novos talentos na área plástica e visual e estimular a
produção cultural, possibilitando a criação artística e difusão das Histórias em
Quadrinhos, Tiras e Charges nas unidades de ensino;
2.2 Incentivar os estudantes da rede pública e privada do município de Vitória
da Conquista na participação de projetos com temáticas voltadas para o meio
ambiente;
2.3 Colaborar para o desenvolvimento local e regional sustentável;
2.4 Fortalecer e ampliar as ações do Projeto de educação ambiental Eco Kids e
Eco Teens.
2.5 Incentivar aulas de campo, visitas, pesquisas e compartilhamento de
informações sobre a unidade de conservação Parque Municipal Serra do
Piripiri, no sentido de percepção de existência, importância e responsabilidade
social na sua conservação.
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3 – DAS DIRETRIZES
O Concurso de História em Quadrinhos, Tiras Humorísticas e Charges do
Projeto Eco Kids e Eco Teens, segue as seguintes diretrizes:
3.1 Contribuir para o permanente desenvolvimento da sociedade, constituindo
um vínculo que estabeleça troca de saberes e experiências para avaliar e
vitalizar as ações relacionadas à preservação ambiental;
3.2 Buscar a interação sistematizada das instituições integrantes do Conselho
Editorial do projeto Eco Kids e Eco Teens em Vitória da Conquista com a
comunidade por meio da participação dos estudantes nas ações integradas
com as administrações públicas e privadas, em suas várias instâncias e com as
entidades da sociedade civil;
3.3 Incentivar práticas sociais, artísticas e culturais que contribuam para o
desenvolvimento da consciência social, ambiental e política, formando
cidadãos;
3.4

Participar

criticamente

de

projetos

artísticos

que

objetivem

o

desenvolvimento local e regional sustentável.
3.5

Difundir a unidade de conservação Parque Municipal Serra do Piripiri,

como forma de despertar e incentivar para sua maior proteção frente a
pressões antrópicas.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CATEGORIAS E MODALIDADES
O Concurso regido por este edital admitirá inscrições de estudantes
matriculados nas escolas participantes do Projeto Eco Kids e Eco Teens 2019
nas seguintes categorias:
4.1 Categoria Eco Kids:1º ao 5º Anos do Ensino Fundamental;
4.2 Categoria Eco Teens 1:6º ao 9º anos do Ensino Fundamental e educação
de jovens e adultos (EJA)
4.3 Categoria Eco Teens 2: Ensino Médio e educação de jovens e adultos
(EJA).
4.4 São modalidades do certame os gêneros textuais de História em
Quadrinho, Tira Humorística ou Charge, sendo que todos os inscritos podem
optar livremente pela produção de quaisquer deles como pela apresentação de
mais de um deles, desde que na mesma categoria.
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5 - LINHAS TEMÁTICAS
As Histórias em Quadrinhos, Tiras Humorísticas e ou Charges - terão como
tema principal PARQUE MUNICIPAL SERRA DO PIRIPIRI e subtemas
constantes no item 1 deste Edital.
6 – DAS INSCRIÇÕES
6.1 Poderão participar estudantes das escolas da rede pública e privada do
município de Vitória da Conquista - Bahia, integrantes do Projeto Eco Kids e
Eco Teens 2019, de forma individual ou em duplas, desde que pelo menos um
dos proponentes se enquadre na categoria pretendida (Eco Kids, Eco Teens
1, Eco Teens 2), que deverá ser indicada expressamente da ficha de inscrição.
6.2. As unidades de ensino realizarão uma pré-seleção de 06 (seis) dos
melhores trabalhos produzidos por meio de uma Comissão Julgadora
composta por, no mínimo, 03 integrantes, podendo contar com convidados
externos que tenham conhecimento sobre a modalidade artística em questão.
6.3 As inscrições serão gratuitas e realizadas nas unidades de ensino
participantes do Projeto Eco Kids e Eco Teens 2019, com posterior remessa
para o Ministério Público da Bahia nos dias 30 e 31 de julho de 2019 para
submissão à Comissão Julgadora, mediante a entrega de envelope identificado
com o nome da escola, contendo o seguinte material e nas seguintes
condições:
6.4.1 A história em quadrinhos, tira humorística e/ou charge
deverá ser produzida sobre papel A4 (21 cm x 29,7 cm), de cor
branca, com margem superior, direita e inferior de 3 cm e esquerda
de 2 cm, segundo gabarito constante do Anexo III deste Edital,
sendo a coloração opcional.
6.3.2 Para a história em quadrinhos, será permitida a utilização
de até duas laudas, enquanto que para cada tira humorística e
charge, uma lauda.
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6.3.3 Cópia digital (pen drive) contendo a produção inscrita, foto de
boa qualidade do participante individual ou da dupla, sendo que até
o término do processo as mídias serão devolvidas;
6.3.4 Formulário de cessão de direito de imagem e da obra para o
Projeto Eco Kids e Eco Teens devidamente impresso e preenchido;
6.3.5 Ficha de Inscrição impressa, preenchida e assinada (Anexo I);
6.3.6 A entrega do material referido nas cláusulas anteriores será
efetuada por profissional responsável de cada escola participante
do projeto Eco Kids e Eco Teens em 2019 (professor, coordenador
ou gestor), sendo responsabilidade da escola adotar todos os
procedimentos para inscrição dos trabalhos vencedores da préseleção, perante a Comissão Organizadora e Julgamento.

7 – DAS COMISSÕES ORGANIZADORA E JULGADORA
7.1 O Conselho Editorial do Projeto Eco Kids e Eco Teens, sem prejuízo de
suas

obrigações

na

organização

do

certame,

constituirá,

dentre

os

conselheiros, Comissões Organizadora e Julgadora, com a atribuição de
acompanhamento do concurso, recebimento das inscrições, podendo formular
convites para que representantes de instituições externas participem do
concurso, na condição de integrantes dessa Comissão, estando impedidos
aqueles que tenham relação direta com os autores das obras em competição.
7.2 A Comissão Organizadora

será composta por três (03) integrantes do

Ministério Público da Bahia, 01 (um) integrante da Secretaria Municipal de
Educação, 01 (um) integrante do Núcleo Territorial de Educação – NTE 20 e 01
(um) integrante da Secretaria de Meio Ambiente e terá como atribuições o
recebimento do material, sua preparação para a sessão de julgamento,
preparação de ata de julgamento e divulgação pública de resultados, por meio
do site do projeto Eco Kids e Eco Teens e, se possível, de parceiros.
7. 3 A Comissão Julgadora será composta por 01 (um) integrante da Secretaria
Municipal de Educação, 01 (um) integrante do Núcleo Territorial de Educação –
NTE 20 e 01 (um) integrante da Secretaria de Meio Ambiente e convidados
externos, em número ímpar, a critério do Conselho Editorial.
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8. DA AVALIAÇÃO E JULGAMENTO
8.1 Finalizada a etapa de conferência e preparação das produções, a
Comissão Organizadora convocará a Comissão Julgadora para a sessão de
avaliação e de julgamento.
8.2 A Comissão Julgadora observará os critérios que seguem para avaliação e
julgamento das Histórias em Quadrinhos, Tiras Humorísticas e Charges :
a) Utilização do formato História em Quadrinhos, Tiras Humorísticas e Charges
com a padronização prevista neste edital;
b) Articulação Temática;
c) Aspectos relativos à linguagem e a utilização dos recursos gráficos;
d) Criatividade e Originalidade;
e) Interpretação e adaptação da história.
8.3 Serão automaticamente desconsideradas e excluídas da seleção as
Histórias em Quadrinhos, Tiras Humorísticas e ou Charges que fujam do
tema proposto, com conotação sexual, apologia ao crime, que contenham
cenas ou mensagens inadequadas, que sejam impróprias para menores,
possuam caráter institucional, promocional ou publicitário, façam apologia a
condutas ilegais, discriminatórias e quaisquer outros tipos de violação aos
direitos humanos.
8.4 Os trabalhos inscritos deverão ser apropriados para menores de 18 anos.
8.5 Serão desclassificadas as Histórias em Quadrinhos, Tiras Humorísticas e
ou Charges que estiverem em desacordo com este Edital.
8.6 Em caso de empate na pontuação final será considerada a maior
pontuação obtida nos seguintes quesitos, obedecida a ordem de prioridade
estabelecida:
a) Melhor articulação com a temática proposta;
b) Melhor utilização dos recursos gráficos visuais;
b) Criatividade e Originalidade.
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8.7 Persistindo o empate, a Comissão Julgadora deliberará por maioria simples
de votos.
8.8 Cada um dos trabalhos inscritos será avaliado individualmente pelos
membros da Comissão Julgadora.
8.9 Após análise detalhada de todas as obras inscritas, à luz dos aspectos
definidos no subitem 8.2, cada membro da Comissão Julgadora atribuirá a
cada trabalho analisado, dentro dos critérios estabelecidos, nota de 01 (um) a
10 (dez) pontos.
8.10 A média final de cada obra classificará para a Cerimônia de Premiação
aqueles com maiores valores de pontuação, sendo classificados os trabalhos
que obtiverem a média igual ou superior 6,0 (seis).
8.11 Serão selecionadas pela Comissão Julgadora, no máximo, 18 (dezoito)
Histórias em Quadrinhos, Tirinhas ou Charges para a Cerimônia de
Premiação sendo 03 (três) produções de cada unidade escolar.
8.12 A divulgação do resultado da seleção dos trabalhos classificados será
feita pela Comissão Organizadora, por meio de publicação nos sites do Projeto
Eco Kids e Eco Teens, da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista e NTE20 indicados no item 11, entre os dias 04 e 05 de setembro de 2019, sem
indicação da ordem de classificação final.
9 – DA SESSÃO DE PREMIAÇÃO
9.1 Todos os alunos com trabalhos classificados pela Comissão Julgadora na
etapa final receberão medalhas, enquanto as escolas participantes do Projeto
receberão placas como premiação.
9.2 As Histórias em Quadrinhos, Tiras Humorísticas e ou Charges classificadas
em primeiro, segundo e terceiro lugares, dentro de cada categoria, serão
divulgadas na Cerimônia de Premiação, em local e horário a ser divulgado
pela Comissão Organizadora .
9.3 Os trabalhos vencedores e as fotos dos alunos ou duplas premiadas serão
publicados no Gibi Ambiental “Parque Municipal Serra do Piripiri”, 2ª
edição, com uma tiragem mínima de mil exemplares, sem fins lucrativos
(proibida a venda) a ser produzido pelo Projeto Eco Kids e Eco Teens.
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9.4 Todos os direitos autorais relativos aos trabalhos premiados e seus
respectivos produtos finais ficam cedidos ao Projeto, que poderá divulgá-los,
com fins exclusivamente culturais, educacionais ou promocionais da própria
iniciativa.
10 - CRONOGRAMA
DESCRIÇÃO DATA/PERÍODO
Lançamento do Edital
20 de maio de 2019
Período de produção, inscrição e 21 de maio a 31 de julho de 2019
seleção dos trabalhos nas unidades
de ensino
Entrega das produções selecionadas 30 e 31 de julho de 2019
pelas escolas
Organização

das

produções

e 01 a 30 agosto de 2019

preparação para julgamento
Sessão Competitiva Exclusiva com a
Comissão Julgadora e julgamento
final.
Divulgação

das

02 e 03 de setembro de 2019

produções 04 e 05 de setembro de 2019

classificadas.
Aperfeiçoamento da qualidade gráfica 05 a 23 de setembro de 2019
das

produções

pelos

autores

classificados com auxílio do designer
gráfico
Cerimônia
de
lançamento
do
Ambiental,
com
selecionados

Premiação
e 31 de outubro de 2019
Gibi
Temático
os
trabalhos

Divulgação do resultado final no site do
projeto Eco Kids e Eco Teens

Até 05 de novembro de 2019

11 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
O resultado final do Concurso será divulgado através dos sites eletrônicos do
projeto Eco Kids e Eco Teens (http://ecokidsecoteens.mpba.mp.br), da
Prefeitura

Municipal

de

Vitória

da

Conquista,

no

endereço
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<http://www.pmvc.ba.gov.br>, e do Núcleo Territorial de Educação (NTE-20),
no endereço <http://nre20.educacao.ba.gov.br>, nos prazos e forma previstos
neste edital.
12 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 É de inteira responsabilidade do concorrente qualquer ônus que decorra
da quebra de direitos autorais ou de imagem. Da mesma forma, o concorrente
deverá possuir licenças, autorizações e direitos para utilizar toda e qualquer
propriedade intelectual de terceiros, estando as Comissões Julgadora e
Organizadora do certame e o Conselho Editorial do projeto Eco Kids e Eco
Teens isentos, individualmente ou em conjunto, de qualquer responsabilidade;
12.2 As Histórias em Quadrinhos, Tiras Humorísticas e Charges inscritas para
este Concurso poderão ser difundidas, sem fins lucrativos, por emissoras de
TV, sites, assim como outras mostras de Artes Plásticas e Visuais e eventos
congêneres que os solicitarem a qualquer uma das instituições integrantes do
Conselho Editorial do Projeto Eco Kids e Eco Teens em Vitória da Conquista BA.
12.3 Em nenhuma hipótese serão pagos direitos de exibição ou taxas para os
trabalhos selecionados;
12.4 O Conselho Editorial do projeto Eco Kids e Eco Teens e as comissões
constituídas para este certame não se responsabilizam por danos físicos ou
integridade técnica do material de inscrição e/ou ausência de documentação
exigida neste edital;
12.5 A simples assinatura do profissional responsável pela entrega do
formulário de inscrição e demais documentos é condição incontestável de
aceitação dos termos deste Edital;
12.6 Os casos não previstos e omissos serão analisados pelas Comissões
Organizadora e Julgadora do Concurso, cujas decisões são soberanas.
Vitória da Conquista, 20 de maio de 2019.
Conselho Editorial do projeto Eco Kids Eco Teens
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