II EDIÇÃO DO “DESAFIO DA BPSC: DESENHO DO LIVRO QUE EU LI”
REGULAMENTO
Do Objetivo
O objetivo do desafio é oferecer às crianças participantes uma atividade lúdica
durante o período de isolamento domiciliar imposto pela pandemia de Covid-19.
Para tal, promove a II Edição do “Desafio da BPSC: Desenho do Livro que eu
Li”, tendo como público-alvo crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos, que
tenham ou não algum tipo de deficiência (física, visual, intelectual, auditiva ou
múltipla), residentes em Santa Catarina. Os participantes podem se inspirar em
algum livro que leram e que gostariam de representar em forma de desenho. O
desafio é gratuito.
Do Desafio
O desafio recompensa a qualidade artística e a fidelidade do desenho ao livro
escolhido pelo inscrito. A modalidade é de desenho livre, inédito, sendo admitidas
pinturas.
1.

Do Público-alvo

O desafio é destinado a crianças e adolescentes entre 0 e 14 anos de idade
completos ou a completar durante o ano de 2021, que tenham ou não algum tipo de
deficiência (física, visual, intelectual, auditiva ou múltipla), residentes em Santa
Catarina.

1.1

Categorias

O desafio está dividido em quatro categorias:
Categoria A – de 0 a 9 anos completos ou a completar no ano de 2021.
Categoria B – de 10 a 14 anos completos ou a completar no ano de 2021.
Categoria C – de 0 a 9 anos completos ou a completar no ano de 2021, com
deficiência.
Categoria D – de 10 a 14 anos completos ou a completar no ano de 2021, com
deficiência.
2.

Das prescrições técnicas

2.1

Suporte

O desenho deve ser feito em folha de papel A4 – qualquer gramatura e qualquer
posição (vertical ou horizontal).

2.2

Técnicas

Todas as técnicas manuais que não envolvam recursos eletrônicos digitais podem
ser apresentadas: desenho em pastel ou lápis de cor, lápis de cera, canetas
coloridas, pincel, tinta, colagem, técnica mista e outros.
2.3

Tema

Cada inscrito irá escolher um livro que leu e desenhará algo relacionado à obra
(uma cena, um episódio, um personagem, etc).
3.

Das Inscrições:

As inscrições podem ser feitas utilizando este formulário on-line, cujo link
(https://bit.ly/BPSCDesafioDesenho2) estará disponibilizado no site e na página
oficial da Biblioteca Pública de Santa Catarina no Facebook.
As inscrições podem ser feitas entre 0h01 do dia 18 de abril e 23h59 do dia 7 de
setembro de 2021, ou até o limite de 500 inscrições.
Apenas o representante legal do participante poderá fazer a inscrição.
Cada participante poderá inscrever apenas um (01) desenho.
A Biblioteca Pública de Santa Catarina não se responsabiliza por dados de e-mails e
endereços incorretos, insuficientes ou não existentes. O correto preenchimento é de
responsabilidade do representante legal do participante.
4.

Da Organização

A organização do desafio reserva-se o direito de escolher cinco (05) jurados,
funcionários da Biblioteca Pública de Santa Catarina, para avaliarem os desenhos.
Serão escolhidos e premiados igualmente três (03) desenhos de cada categoria.
5.

Da entrega do desenho do concurso

5.1 Formato de arquivo:
O desenho deve ser enviado à Biblioteca Pública de Santa Catarina, para o e-mail
artenabibliotecapublica@gmail.com, nos seguintes formatos:

a)
Formato pdf (portable document format), digitalizado, em pelo menos 300 dpi
(dots per inch ou pontos por polegada) de resolução.
b)
Formato jpg (joint photographic experts group) ou png (portable network
graphics), digitalizado ou fotografado, com pelo menos pelo menos 300 dpi (dots per
inch ou pontos por polegada) de resolução, que permita a visualização com nitidez
da obra produzida.
5.2 Forma de envio:
O
envio
do
arquivo
deve
estar
endereçado
ao
artenabibliotecapublica@gmail.com e cumprir as seguintes instruções:

e-mail

a) No assunto do e-mail deve conter: II Edição do Desafio da BPSC: Desenho do
Livro que eu Li.
b) No corpo do e-mail deve conter:
* Nome da criança participante do desafio;
* Título e autor do livro escolhido pelo inscrito;
* Breve explicação do desenho (sempre relacionado ao livro escolhido).
c) O desenho em anexo, conforme as especificações do item 5.1.

5.3 Data do envio
O desenho deverá ser enviado via e-mail até as 23h59 do dia 7 de setembro de
2021.

6.

Da divulgação e premiação

A divulgação dos resultados será feita a partir das 14h de 29 de outubro de 2021
(Dia Nacional do Livro).
Os vencedores serão informados por e-mail, no endereço indicado na ficha de
inscrição. Também será divulgado na página oficial da Biblioteca Pública de Santa
Catarina e no Facebook.
6.1 Sobre a divulgação dos desenhos vencedores
A Biblioteca Pública de Santa Catarina irá apresentar os desenhos vencedores em
seu site, na página oficial no Facebook e em formato de revista Flipsnack, com
descrição do autor e imagem.
6.2 Sobre a premiação e participação

Cada inscrito receberá um certificado de participação no desafio, no e-mail inscrito
na ficha.
Cada vencedor do desafio receberá um (01) kit de livros infantojuvenis, que será
enviado para sua casa, via Correios.

7.

Do Júri

O corpo de jurados, formado por cinco (05) funcionários da Biblioteca Pública de
Santa Catarina, fará menção dos prêmios aos ganhadores da II Edição do
“Desafio da BPSC: Desenho do Livro que eu Li”, analisando os seguintes
aspectos para todos os inscritos:
● Compreensão do tema;
● Fidelidade ao livro escolhido;
● Originalidade;
● Criatividade;
● Estética;
● Respeito às instruções (formato, materiais especificados no artigo 2).
8.

Direitos de uso do desenho escolhido

Os ganhadores e seus representantes legais concordam em atribuir às suas obras a
licença de uso Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0. Esta licença permite que
outros remixem, adaptem e criem a partir do trabalho dos ganhadores, para fins não
comerciais, desde que atribuam aos ganhadores o devido crédito e que licenciem as
novas criações sob termos idênticos. Para saber mais sobre a atribuição de licenças
Creative Commons acesse https://br.creativecommons.org/licencas/.
Os organizadores do evento se reservam o direito de utilizar e de reproduzir as
obras escolhidas na promoção de outros eventos e desafios, sempre isentos de fins
comerciais e/ou lucrativos.
O autor do desenho que vier a ser utilizado será indicado na imagem, garantindo a
citação de autoria do mesmo.
9.

Da entrega do prêmio aos vencedores.

A Biblioteca Pública de Santa Catarina enviará os prêmios aos ganhadores via
Correios.
Os representantes legais deverão fotografar o ganhador ou ganhadora com o seu
prêmio e enviar para a Biblioteca Pública de Santa Catarina, para o e-mail:
artenabibliotecapublica@gmail.com.

10.

Da desclassificação

O não cumprimento das regras acima implica na desclassificação do participante.
11.

Disposições gerais

O participante pode utilizar as redes sociais para divulgar a elaboração do desenho
por meio de fotografias, se assim desejar. O uso das redes sociais é um incentivo
para promover a atividade e compartilhar com seus amigos; não é um critério de
avaliação e o seu uso, ou não, não interfere na avaliação e nem no resultado.
12.

Esclarecimentos finais

Não poderão participar deste desafio de desenhos os filhos, netos e parentes em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, dos funcionários da
Biblioteca Pública de Santa Catarina.
Os casos omissos serão resolvidos pelos membros organizadores do desafio, em
conjunto com o responsável pela inscrição.
Os organizadores estão isentos de qualquer responsabilidade em caso de não
recebimento das inscrições on-line, por qualquer motivo.
As
dúvidas
poderão
ser
esclarecidas
artenabibliotecapublica@gmail.com

exclusivamente

pelo

e-mail:

Florianópolis, 18/04/2021

CRONOGRAMA -

Etapas

Datas

Lançamento do Desafio

18 de abril de 2021

Período de inscrição

De 18 de abril a 7 de setembro de
2021
(ou até o limite de 500 inscrições)

Entrega e recebimento dos desenhos via email

De 18 de abril a 7 de setembro de
2021

Organização dos desenhos por categoria e entrega
para a comissão de jurados

De 11 a 15 de outubro 2021

Deliberação do Júri

De 18 a 22 de outubro de 2021

Comunicação dos vencedores

29 de outubro de 2021

Entrega dos prêmios

A partir de 1º de novembro de 2021

