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1º CONCURSO DE DESENHO 

Colombo desenhando histórias:  

130 anos da fundação do Município  

 
 
 

REGULAMENTO 

 
 

 O 1º CONCURSO DE DESENHO é uma realização da Biblioteca Pública Municipal Rui 

Barbosa, vinculada ao Departamento de Cultura da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e 

Juventude da Prefeitura Municipal de Colombo. 

 

 

DO OBJETIVO 

Tem como objetivos: 

- incentivar a criatividade e a produção artística através do desenho;   

- valorizar o desenho e a pintura como importante canal de comunicação e expressão;   

- estimular a pesquisa intelectual e artística voltada ao município de Colombo incentivando a 

reflexão sobre a importância de conhecer o patrimônio cultural, seja material e imaterial, as raízes, as 

origens e a memória do município, seus costumes, culinária, música, artesanato, arquitetura, folclore, 

ciência e arte, de modo a contribuir para a preservação da identidade cultural colombense.    

 

 

DO TEMA 

Tem como tema: O município de Colombo nos seus 130 anos de fundação.  

 

 

 DA PARTICIPAÇÃO 

           Poderão participar pessoas naturais do município, moradores, estudantes da rede pública e 

particular do município, divididos em quatro categorias:  

* Categoria Infantil: autores de 6 a 9 anos   

* Categoria Infanto-Juvenil/A: autores de 10 a 13 anos  

* Categoria Infanto-Juvenil/B: autores de 14 a 18 anos 

* Categoria Adulto: autores de 19 anos em diante  

 

  O participante poderá se inscrever com apenas 1(uma) produção individual de desenho de 

autoria própria, em Folha A3, sem dobras ou rasuras.  
 

  Os desenhos podem ser monocromáticos ou coloridos, devem ser criados de próprio punho em 

técnica livre de criação e arte, como: grafite, lápis de cor, lápis aquarelado, aquarela, giz de cera, giz 

pastel e canetas hidrográficas, entre outras.  
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  O desenho dever ser original, não podendo ser digital, devendo ser elaborado exclusivamente 

pelo participante. 
 

  Os desenhos inscritos deverão ser inéditos, isto é, não terem sido editadas ou publicados, 

parcialmente ou em sua totalidade, em qualquer meio de comunicação, seja impresso ou eletrônico.   

 

  As escolas podem participar com um desenho de cada aluno ou com um desenho que 

representem a instituição. Não serão aceitos desenhos com montagens, colagens, tridimensionais, 

dobraduras e textos. 

 

 

DA INSCRIÇÃO  

 As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas até o dia 28 de agosto de 2020.   

      Devido ao momento que estamos passando, (pandemia do Coronavirus), 

 pedimos a gentileza de ligar para o telefone 3656-1400 ou mandar 

 email: colombobibliotecasede@gmail.com para agendamento 

da entrega de sua inscrição com o seu desenho. 

 

   

 

 DA AVALIAÇÃO 

 O concurso tem caráter competitivo, portanto serão analisadas por uma Comissão Julgadora que 

avaliará os desenhos, conforme os seguintes Critérios:  

 1.Vivacidade, Traçado e Colorido – de 0 a 30 pontos 

 2. Originalidade e Criatividade – de 0 a 30 pontos 

 3. Impacto Visual e abordagem do tema – de 0 a 30 pontos 

 4. Apresentação, Organização e Higiene – de 0 a 10 pontos 

 

 A Comissão Julgadora será formada por profissionais da área, altamente qualificados, sendo as 

decisões soberanas e irrecorríveis. 

 

 

 

 DA PREMIAÇÃO 

  A premiação do concurso será realizada dia 16 de setembro de 2020,                                                      

(quarta-feira), às _15 horas, nas dependências da Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa – Colombo 

- Centro, situada na Rua Francisco Camargo, 124.  
 

  Todos os participantes selecionados serão comunicados por e-mail e ou whatsapp informados na 

Ficha de Inscrição de sua colocação. 
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  Serão premiados os 3 (três) primeiros colocados de cada categoria com medalhas de 1º, 2º e 3º 

lugar e um kit de material artístico.  Todos os participantes receberão Certificado de Participação.  

 

 Os vencedores terão seus trabalhos publicados nas mídias sociais e virtuais no município e 

região. 

 

 

 

  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  O ato de inscrição nesse concurso corresponde ao envio do desenho e implica no total 

conhecimento e aceitação de todos os itens desse regulamento, bem como na cessão de uso e dos 

direitos autorais dos trabalhos, sem qualquer tipo de ônus, tendo em vista os objetivos do concurso.  

 

  A Comissão Julgadora é soberana, compete a ela avaliar e resolver sobre os casos omissos neste 

regulamento, não cabendo recurso. Este concurso é exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade 

de sorte ou pagamento pelos participantes. 

 

  Dúvidas sobre o concurso ou sobre o regulamento devem ser encaminhadas ao e-mail: 

colombobibliotecasede@gmail.com ou pelo fone (41)3656-1400. 

 

  Todo participante deste Concurso aceita as normas deste Regulamento e permite a divulgação 

de seu nome, imagens e a publicação de seu desenho gratuitamente, em meios impressos, audiovisuais e 

virtuais. Cada participante declara automaticamente ser o autor da obra. 

 

 

 

 

Colombo, 17 de fevereiro de 2020.  
 

 

 

 

 

Biblioteca Pública Municipal - Angela Maria Mottin  
 

Departamento de Cultura – Rita de Fátima Straioto de Souza 
 

Secretaria Mun. de Esportes, Cultura e Lazer - Paulo Cesar Cardoso 
 

Prefeitura Municipal - Izabete Cristina Pavin 
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1º CONCURSO DE DESENHO 
Colombo desenhando histórias:  

130 anos da fundação do Município 
 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
Anexar esta Ficha de Inscrição com o desenho  

 

(     ) Categoria Infantil: autores de 6 a 9 anos  

(     ) Categoria Infanto-Juvenil/A: autores de 10 a 13 anos  

(     ) Categoria Infanto-Juvenil/B: autores de 14 a 18 anos  

(     ) Categoria Adulto: autores de 19 anos em diante  

 
 

         Nome: ______________________________________________________________________ 

 

Endereço:____________________________________________________________________ 

Bairro:_______________________________ Cidade: Colombo        CEP:_______________ 

Telefone:_____________________ Celular:___________________ ou __________________ 

E-mail:______________________________________________________________________ 

Data de nascimento: _____/____/____________ 

 

Está representando alguma instituição de ensino? (    ) sim        (    ) não 

Se sim, nome da instituição: _______________________________________________ 

Nome do Professor Responsável:____________________________________________  

 

 
TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

    Cedo, gratuitamente, e por prazo indeterminado, os direitos relativos à obra por mim inscrita no 

1º  CONCURSO DE DESENHO – Colombo desenhando histórias: 130 anos da fundação do 

Município, no caso do trabalho ser selecionado. Autorizo a publicá-la e utilizá-la em material de divulgação 

ou publicitário da Instituição, bem como divulgar o evento e seus resultados por meio de TV, rádio, internet 

ou outros meios de comunicação, ficando a Instituição, para todos os efeitos, isenta da violação de direitos 

autorais. Declaro conhecer e concordar, plenamente, com o Regulamento do Concurso de Desenhos da 

Biblioteca Pública Municipal da sede do município de Colombo.  

 

 

 

   

Data_______/________/________       Assinatura ________________________                  


