Regulamento

– Concurso Cultural ‘Inclusão: olhares
atentos à diversidade’

O Concurso Cultural ‘Inclusão: olhares atentos à diversidade’ surgiu
através da necessidade de engajar alunos e alunas do Colégio Motiva em ações
promovidas pelo Projeto Valores ao tratar da temática Inclusão, valorizando a arte e
a cultura como pontes para uma sociedade mais justa e acolhedora. O objetivo do
projeto e do concurso é oferecer experiências significativas de vivência de valores,
uma vez que possam orientar boas escolhas e resultar em atitudes para o bem
comum, seja no ambiente escolar, ou na vida. A partir da Campanha 2019 “Atitudes
que vivenciamos diariamente” serão trabalhados os valores implicados em cada
atitude a partir de situações de aprendizagem dentro e fora da sala de aula.

1. TEMA:
Inclusão.

2. OBJETIVOS:
- Estimular o olhar atento das pessoas ao verdadeiro sentido de inclusão e à
presença ou ausência dela no meio que as rodeia.
- Fazer com que reflitam sobre o que é uma sociedade caracterizada pela
diversidade.
- Desmistificar a deficiência junto das pessoas sem deficiência.
- Combater atos discriminatórios associados às ‘diferenças’.
- Encontrar formas artísticas de expressar a importância de uma sociedade
verdadeiramente inclusiva na diversidade.

PARTICIPANTES:
Poderão participar do concurso alunos e alunas regularmente
matriculados nas unidades do Colégio Motiva João Pessoa (Ambiental e
Miramar) do Ensino Médio (1º ao 3º ano) nas categorias descritas a seguir:
Categoria I – Desenho
Categoria II – Fotografia
3.

4.

CATEGORIAS:
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A)
DESENHO:
- Os trabalhos podem utilizar qualquer tipo de técnica ou material (lápis cera,
tinta, aquarela, grafite), ou seja, o trabalho é técnica livre.
- Cada aluno poderá participar somente com um trabalho.
- O desenho deverá retratar a ideia central e ter pertinência com o tema.
- O trabalho deve ser apresentado em uma única folha de papel tamanho A4.
- Ao ser entregue, o trabalho não deve estar dobrado, manchado ou sujo.
- O material tem que ser entregue em envelope devidamente identificado com o
nome do aluno, turma, ano, unidade e turno, bem como anexa a ficha de
inscrição do concurso.
- Os trabalhos são individuais.
- O desenho deverá conter um título e deve ser preenchido na ficha de inscrição.
- O adolescente participante deverá ser livre ao realizar seu desenho quanto ao
tema proposto, não sendo permitida a intervenção de outrem na produção do
mesmo.
- Os trabalhos envelopados e com as fichas de inscrição devem ser entregues,
até a data prevista pelo edital, no setor de psicologia do segmento da unidade
em que o aluno estuda.
- A comissão avaliadora será formada por cinco integrantes da Equipe Técnica
do Colégio Motiva, além de profissionais da área de Comunicação e Fotografia.
O grupo será responsável pelo julgamento e decisão final. A comissão
selecionará os três (03) melhores trabalhos (1º, 2º e 3º lugar).
- Serão considerados, para os desenhos, aspectos de criatividade, originalidade
e coerência temática, organização e aspecto geral do desenho.
- A avaliação da comissão utilizará como instrumento a seguinte tabela:

Critérios de avaliação

Pesos

Coerência com o tema

Caráter
classificatório

Vivacidade/Traçado/Colorido

0-30 pontos

Originalidade / Criatividade

0-30 pontos

Pontua
ção
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Impacto Visual

0-30 pontos

Apresentação: Título do desenho,
organização, higiene

0-10 pontos

TOTAL:

100 pontos

B)
FOTOGRAFIA:
- As fotos deverão ser entregues impressas, no tamanho 20 x 30 cm, em papel
fotográfico, fosco ou brilhoso, na orientação vertical ou horizontal.
- O material tem que ser entregue em envelope devidamente identificado com o
nome do aluno, turma, ano, unidade e turno, bem como anexa a ficha de
inscrição do concurso.
- As fotografias podem ser feitas a partir de câmeras analógicas, digitais,
smartphones, entre outros aparelhos.
- O participante deverá ser livre ao registrar sua imagem quanto ao tema
proposto, não sendo permitida a intervenção de outrem na produção do mesmo.
- Ao ser entregue o trabalho não deve estar dobrado, manchado ou sujo.
- A fotografia deverá conter um título preenchido na ficha de inscrição.
- Cada aluno poderá participar somente com uma fotografia.
- A fotografia deverá retratar a ideia central e ter pertinência com o tema.
- Os trabalhos envelopados e com as fichas de inscrição devem ser entregues,
até a data prevista pelo edital, no setor de psicologia do segmento da unidade
em que o aluno estuda.
- A comissão avaliadora será formada por cinco integrantes da Equipe Técnica
do Colégio Motiva e profissionais da área da Comunicação e Fotografia. O grupo
será responsável pelo julgamento e decisão final. A comissão selecionará os três
(03) melhores trabalhos (1º, 2º e 3º lugar).
- Serão considerados para as fotografias os aspectos de adequação ao tema,
caráter social e cultural, impacto visual, originalidade, composição e
enquadramento.
- A avaliação da comissão utilizará como instrumento a seguinte tabela:
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Critérios de avaliação

Pesos

Coerência com o tema

Caráter
classificatório

Caráter Social/ Cultural

0-20 pontos

Impacto Visual

0-20 pontos

Originalidade/ Criatividade

0-20 pontos

Composição/
Enquadramento

0-20 pontos

Higiene e Organização do
Trabalho

0-20 pontos

TOTAL:

100 pontos

Pontua
ção

6. PRAZOS:
Lançamento do concurso – 15 de abril de 2019
Prazo final de entrega do material – 30 de abril de 2019
Divulgação do resultado – 10 de maio de 2019

7. PREMIAÇÃO:
Categoria I – DESENHO
1º lugar: Vale presente no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) na
Livraria Leitura (Shopping Manaíra), certificado de participação e reconhecimento.
2º lugar: certificado de participação e reconhecimento.
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3º lugar: certificado de participação e reconhecimento.

Categoria II – FOTOGRAFIA
1º lugar: Vale presente no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) na
Livraria Leitura (Shopping Manaíra), certificado de participação e reconhecimento.
2º lugar: certificado de participação e reconhecimento.
3º lugar: certificado de participação e reconhecimento.

6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
- O resultado final do concurso deverá ser divulgado nos canais oficiais da
escola (site e mídias sociais) na data prevista neste regulamento.
- Os alunos premiados receberão seus prêmios em atividade realizada para
este fim em data ainda a ser definida pela direção e áreas que coordenam o
concurso.
- Os prêmios só serão entregues ao autor do trabalho pessoalmente.
- Ao encaminhar os trabalhos, os alunos participantes, bem como os
responsáveis por estes, estarão automaticamente submetendo-se às normas
estabelecidas neste regulamento.
- Os desenhos e fotografias não serão devolvidas em qualquer hipótese,
sendo integrados ao acervo do Colégio Motiva.
- Ao inscrever-se para participar do concurso, nos termos deste regulamento,
o participante e seus responsáveis estarão automaticamente autorizando o
Colégio Motiva a utilizar de modo gratuito, definitivo e irrevogável de seu
nome, imagem e som em qualquer veículo de imprensa, mídia ou Internet,
para divulgação do concurso, cedendo também ao realizador todos os
direitos autorais por tempo indeterminando relativos aos trabalhos criados. As
autorizações descritas não implicam em qualquer obrigação de divulgação ou
de pagamento de qualquer quantia por parte do realizador.
- O participante e seus responsáveis, neste ato, assumem plena e exclusiva
responsabilidade pela fotografia e desenho que produzir, por sua titularidade,
originalidade, incluindo, sem limitação, responsabilidade por eventuais
violações à intimidade, privacidade, honra e imagem de qualquer pessoa, a
deveres de segredo, à propriedade industrial, direito autoral e/ou a quaisquer
outros bens juridicamente protegidos, eximindo o realizador de qualquer
responsabilidade relativamente a tais fatos, aspectos, direitos e/ou situações.
- O participante e seus responsáveis reconhecem e aceitam expressamente
que o realizador não poderá ser responsabilizado por qualquer dano ou
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prejuízo oriundo da participação neste concurso ou da eventual aceitação do
prêmio.
- As decisões da comissão julgadora são soberanas, não cabendo recurso
em qualquer instância.
- Poderão ocorrer alterações no decorrer do concurso, desde que seja a
vontade da maioria dos representantes da comissão e não acarretem
prejuízo aos participantes, que sejam comunicadas de forma antecipada,
transparente e massiva para todos e todas.

João Pessoa, 15 de abril de 2019.

KARAMUH MARTINS
Diretor Regional - Colégio Motiva
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ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO – CATEGORIA DESENHO

NOME COMPLETO DO ALUNO:
______________________________________________________________

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DO ALUNO:
______________________________________________________________
CPF DO RESPONSÁVEL LEGAL DO ALUNO:________________________
QUAL ANO? ( ) 1º ANO ( ) 2º ANO ( ) 3º ANO

TURMA: __________

TÍTULO DO DESENHO:
______________________________________________________________

COMO FICOU SABENDO DO CONCURSO?  ( ) REDES SOCIAIS
( ) SITE DA ESCOLA ( ) DIVULGAÇÃO DENTRO DE SALA
( ) CARTAZES/PANFLETOS/MURAL ( ) COMUNICADO NA AGENDA
( ) AMIGOS ( ) OUTROS: __________________

Como representante legal do aluno aqui inscrito, autorizo a sua participação no
CONCURSO CULTURAL INCLUSÃO: OLHARES ATENTOS À DIVERSIDADE.
Declaro concordar com os termos do EDITAL concurso que consultei no endereço
www.colegiomotiva.com.br.
___________________________________
Assinatura do responsável legal do aluno (a)
João Pessoa, _____________ de _____________________ de 2019.
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ANEXO II - FICHA DE INSCRIÇÃO – CATEGORIA FOTOGRAFIA

NOME COMPLETO DO ALUNO:
______________________________________________________________

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DO ALUNO:
______________________________________________________________
CPF DO RESPONSÁVEL LEGAL DO ALUNO:________________________
QUAL ANO? ( ) 1º ANO ( ) 2º ANO ( ) 3º ANO

TURMA: __________

TÍTULO DA FOTOGRAFIA:
______________________________________________________________

COMO FICOU SABENDO DO CONCURSO?  ( ) REDES SOCIAIS
( ) SITE DA ESCOLA ( ) DIVULGAÇÃO DENTRO DE SALA
( ) CARTAZES/PANFLETOS/MURAL ( ) COMUNICADO NA AGENDA
( ) AMIGOS ( ) OUTROS: __________________

Como representante legal do aluno aqui inscrito, autorizo a sua participação no
CONCURSO CULTURAL INCLUSÃO: OLHARES ATENTOS À DIVERSIDADE.
Declaro concordar com os termos do EDITAL concurso que consultei no endereço
www.colegiomotiva.com.br.
___________________________________
Assinatura do responsável legal do aluno (a)
João Pessoa, _____________ de _____________________ de 2019.
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