
 XXII JORNADA ACADÊMICA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
 

CONCURSO CULTURAL DE CHARGES 
 
O Concurso Cultural de Charges ocorrerá durante as atividades da XXII Jornada Acadêmica do 

curso de Ciências Biológicas com o seguinte regulamento: 

 
1 DOS OBJETIVOS E TEMA DO CONCURSO 
 
1.1 O concurso cultural de charges da XXII Jornada Acadêmica do curso de Ciências 

Biológicas tem como objetivo promover a prática cultural, artística e criativa dos 

interessados como uma complementação das atividades da mesma.  

1.2 O concurso propõe que sejam produzidas ilustrações e/ou desenhos que expressem 

uma crítica político-social, voltadas para o tema do evento – Desastres ambientais, 

doenças emergentes e reemergentes: o que eu tenho com isso? Nelas, o artista 

expressará graficamente sua visão sobre situações cotidianas por meio do humor e da 

sátira.  

 
2 DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 Poderão participar do Concurso apenas os indivíduos devidamente inscritos no evento.  
 
2.2 O candidato poderá concorrer com quantas ilustrações e/ou desenhos quiser. As 

mesmas deverão ser de autoria do concorrente, sendo explicitamente proibida a 

apresentação do trabalho de outrem.  

2.3 Somente será permitida a inscrição de ilustração e/ou desenho de autoria do próprio 

do inscrito, ficando reservado à coordenação vetar qualquer inscrição desde que 

verificado que as mesmas não sejam de autoria do próprio inscrito.  
 
2.4 Ao se inscreverem, os participantes autorizam, automaticamente, a Comissão 

Organizadora a se utilizar dos trabalhos para fins de divulgação do evento nos anos 

seguintes e no seu site, com crédito ao autor da ilustração e/ou desenho.  

 
3 DA INSCRIÇÃO E ENTREGA DOS TRABALHOS 
 
3.1 A inscrição da ilustração e/ou desenho na XXII Jornada Acadêmica do curso de 

Ciências Biológicas deverá ser feita previamente pelo e-mail 

biológicas@izabelahendrix.edu.br  
 
3.2 As inscrições estarão abertas do dia 09 até o dia 27 de maio de 2016.  



 

 
 
3.3 As ilustrações e/ou desenhos deverão ser apresentados em cópia impressa, 

fotocopiada ou a mão, nas dimensões 20 X 30 cm (Papel A4). Devem apresentar 

ainda, título e assinatura do autor. 
 
3.4 Cada concorrente deverá entregar em envelope lacrado e sem identificação externa a 

cópia 20 X 30 cm. Dentro deste mesmo envelope, deverá haver uma ficha com os 

seguintes dados do inscrito: nome completo, local em que trabalha ou estuda, cargo 

que ocupa ou curso em que está matriculado, e-mail e telefones para contato.  
 
3.5 Os envelopes e a cópia da ilustração e/ou desenho não poderão portar marcas, nomes, 

pseudônimos ou qualquer identificação que possa associar sua autoria, sob pena de 

desclassificação.  

3.6 O encaminhamento deverá ser realizado na Coordenação de Cursos até o dia 27 de 

maio de 2016, no horário de 19h às 21h.  

 
4 DA SELEÇÃO 
 
4.1 O julgamento das fotografias será feito por votação dos inscritos no evento e de uma 

comissão que avaliará as mesmas. Todos os participantes da XXII Jornada Acadêmica 

do curso de Ciências Biológicas receberão uma cédula junto com o material do evento. 

O voto com o número da fotografia escolhida deverá ser depositado numa urna 

próxima à exposição, até o dia 01 de junho às 22h.  

 
5 DA PREMIAÇÃO 
 
5.1 A divulgação do ganhador realizar-se-á no dia 02 de maio, quinta-feira.  
 
5.2 Haverá premiação para os três primeiros colocados.  
 
5.3 Os casos omissos serão decididos pela organização do evento.  

 

 
 


