ACAMDOZE
ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DA MICRORREGIÃO DOZE

REGULAMENTO
1º CONCURSO DE DESENHO E REDAÇÃO ACAMDOZE

Campo Mourão, Maio de 2016.
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A Associação das Câmaras Municipais da Microrregião Doze (ACAMDOZE) promove entre
as escolas estaduais do ensino fundamental e médio da Região Metropolitana de Campo
Mourão o seu 1º Concurso de Desenho e Redação.

TEMA
Portal da Transparência

OBJETIVO
Pensar o papel dos Portais da Transparência no dia a dia do cidadão no acompanhamento da
aplicação dos recursos públicos, bem como sua importância como ferramenta de controle
social.

REGULAMENTO

DO CONCURSO
Art. 1º - O 1º Concurso de Desenho e Redação da ACAMDOZE destina-se a todos os
estudantes regularmente matriculados e com frequência de no mínimo 75% no ensino
fundamental e médio, dos municípios1 que compreendem a Região Metropolitana de Campo
Mourão.

Art. 2º - Os trabalhos serão divididos nas seguintes categorias:
a) Categoria Desenho: voltada aos alunos do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental;
b) Categoria Redação I: voltada aos alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental;
c) Categoria Redação II: voltada aos alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Médio.
Parágrafo único – As categorias serão premiadas da seguinte forma:

1

Campo Mourão, Altamira do Paraná, Araruna, Barbosa Ferraz, Boa Esperança, Campina da Lagoa, Corumbataí
do Sul, Engenheiro Beltrão, Farol, Fênix, Goioerê, Iretama, Janiópolis, Juranda, Luiziana, Mamborê, Moreira
Sales, Nova Cantu, Peabiru, Quarto Centenário, Quinta do Sol, Rancho Alegre do Oeste, Roncador, Terra Boa e
Ubiratã.
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CATEGORIA

ANO

PREMIAÇÃO

Desenho

6º e 7º ano do Ensino Fundamental

Três melhores Desenhos da região.

Redação I

8º e 9º ano do Ensino Fundamental

Três melhores Redações da região.

Redação II

1º ao 3º ano do Ensino Médio

Três melhores Redações da região.

DAS CATEGORIAS
Art. 3º - Podem concorrer na Categoria Desenho, todos os alunos do 6º e 7º ano do Ensino
Fundamental regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino da rede pública ou
privada.

Art. 4º - Podem concorrer na Categoria Redação I todos os alunos do 8º e 9º ano do Ensino
Fundamental regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino da rede pública ou
privada.

Art. 5º - Podem concorrer na Categoria Redação II todos os alunos do 1º ao 3º ano do Ensino
Médio regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino da rede pública ou privada.

DA INSCRIÇÃO
Art. 6º - As instituições de ensino interessadas em participar do Concurso deverão acessar o
site da ACAMDOZE no endereço eletrônico www.acamdoze.com.br, onde encontrarão o
material de divulgação e o Regulamento do Concurso com seus anexos.

Art. 7º - A instituição de ensino deverá preencher a Ficha de Participação (Anexo I) e
encaminhar ao endereço indicado no § 1º do Art. 15, deste Regulamento.
Art. 8º – As instituições de ensino participantes do concurso deverão selecionar, dentre os
trabalhos produzidos por seus alunos, os três melhores em cada uma das categorias: Desenho,
Redação I e Redação II, independentemente de turno ou sala.
Parágrafo único – Os participantes que desrespeitarem o disposto neste artigo, enviando mais
de três trabalhos em cada categoria: Desenho, Redação I ou Redação II, terão seus trabalhos
desclassificados.
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Art. 9º - Os trabalhos deverão ser realizados em formulários próprios:
a) O Desenho deverá ser confeccionado no Formulário de Desenho do anexo II;
b) A Redação I e Redação II deverão ser redigidas no Formulário de Redação do anexo
III.

DAS FASES
Art. 10 – A Fase Escolar compreende na escolha dos três melhores trabalhos em cada
categoria pela instituição de ensino participante.
Art. 11 – A Fase Municipal compreende na escolha dos três melhores trabalhos de cada
categoria do município participante pela Comissão Julgadora 1.
Art. 12 – A Fase Regional é a escolha pela Comissão Julgadora 2 dos três melhores trabalhos
de cada categoria que forem escolhidos na Fase Municipal.

DA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS
Art. 13 – Os professores deverão trabalhar o tema com os alunos incentivando seu debate no
ambiente escolar e extraclasse, bem como organizar e supervisionar a confecção dos
trabalhos, que deverão ser realizados no formulário próprio.

Art. 14 - São pré-requisitos do trabalho concorrente:
a) Ser confeccionado no formulário padrão;
b) Conter todas as informações solicitadas no formulário padrão e neste Regulamento;
c) Abordar o tema proposto: “Portal da Transparência”;
d) Ser realizado individualmente;
e) Cada participante deverá apresentar apenas um trabalho;
f) Ser inédito e original.
Parágrafo único – A ausência de qualquer pré-requisito solicitado no formulário padrão e
neste Regulamento implica em desclassificação do respectivo trabalho.
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DA ENTREGA DOS TRABALHOS
Art. 15 – Para a entrega dos trabalhados selecionados, a instituição de ensino poderá optar por
uma das seguintes possibilidades: entrega via Correios ou pessoalmente, observados os prazos
estipulados neste Regulamento.

§ 1º - Deverá acompanhar os formulários de Desenho e Redação, o certificado de regularidade
da matricula e frequência de 75% no mínimo, emitido pela instituição de ensino participante
com assinatura do seu Diretor (a) responsável.
§ 2º - A Ficha de Identificação dos Trabalhos Selecionados (Anexo IV) deverá ser enviada,
juntamente com os seus respectivos trabalhos.
§ 3º - O endereço para entrega dos trabalhos via Correios ou pessoalmente: ACAMDOZE,
Rua Brasil, 879 – Centro – Campo Mourão – Paraná – CEP: 87301-140.
§ 4º - O horário de entrega é das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min.
§ 5º - Os trabalhos enviados via Correios terão contado o seu prazo da data do recebimento e
não da data da postagem.
§ 6º - Os trabalhos entregues após o prazo estipulado neste Regulamento serão
automaticamente desclassificados.

DOS PRAZOS
DATA LIMITE

ATIVIDADE

15 de julho de 2016

Envio da ficha de participação da escola

15 de setembro de 2016

Envio dos formulários de Desenho;
Envio dos formulários de Redação I e II.

15 de outubro de 2016

Divulgação dos três melhores trabalhos, em cada categoria, a
nível municipal.

15 de novembro de 2016

Divulgação do resultado regional.

Novembro de 2016

Solenidade de entrega dos prêmios

DO JULGAMENTO
Art. 16 – Os trabalhos apresentados serão examinados por duas Comissões Julgadoras,
composta, cada uma, por no mínimo cinco membros, a serem indicados pela ACAMDOZE
em parceria com a Academia Mourãoense de Letras (AML).

6

ACAMDOZE
ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DA MICRORREGIÃO DOZE
Parágrafo único – Os membros da Comissão Julgadora 1 e Comissão Julgadora 2 serão
designados em ato específico da ACAMDOZE.
Art. 17 – A Comissão Julgadora 1 deverá eleger, dentre os trabalhos desenvolvidos pelos
alunos e enviados pelas instituições de ensino, os três melhores trabalhos de cada município
nas categorias Desenho, Redação I e Redação II.
Art. 18 – Dentre os melhores trabalhos de cada município, serão eleitos pela Comissão
Julgadora 2 os três melhores trabalhos da região em cada uma das categorias.

DA PREMIAÇÃO
Art. 19 – Serão premiados os três melhores trabalhos de cada uma das categorias: Desenho,
Redação I e Redação II, a nível Regional.
I – Categoria Desenho:
a) 1º Colocado - Uma bicicleta;
b) 2º Colocado - Um leitor de livro digital;
c) 3º Colocado – Um kit de pintura;
d) As três colocações também receberão Certificado de Premiação e reconhecimento da
ACAMDOZE.
II – Categoria Redação I:
a) 1º Colocado - Um ipod;
b) 2º Colocado – Um tablet;
c) 3º Colocado – Um leitor de livro digital;
d) As três colocações também receberão Certificado de Premiação e reconhecimento da
ACAMDOZE.
III – Categoria Redação II:
a) 1º Colocado - Um smartphone;
b) 2º Colocado – Um tablet;
c) 3º Colocado – Um leitor de livro digital;
d) As três colocações também receberão Certificado de Premiação e reconhecimento da
ACAMDOZE.
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Art. 20 – Será premiado o professor responsável, cujo nome esteja no Formulário dos
trabalhos contemplados, em 1º Colocado de cada uma das categorias, recebendo os seguintes
prêmios:
a) Um leitor de livro digital;
b) Certificado de premiação e reconhecimento da ACAMDOZE.
Parágrafo único – Cada professor poderá ser agraciado apenas uma vez, mesmo se
responsável por mais de um aluno premiado.
Art. 21 – Será premiada a instituição de ensino dos trabalhos contemplados como 1º
Colocado, recebendo os seguintes prêmios:
a) Um computador completo;
b) Certificado de premiação e reconhecimento da ACAMDOZE.

Parágrafo único - Cada instituição de ensino poderá ser agraciada apenas uma vez, mesmo se
tiver trabalhos premiados em mais de uma Categoria.

Art. 22 - Os prêmios terão sua transferência de titularidade ao vencedor, ou ao seu
responsável caso menor de idade, e a garantia dos equipamentos será aquela ofertada por seu
fabricante.

DO DESENHO
Art. 23 – Na Categoria Desenho, os trabalhos serão avaliados com base nos seguintes
aspectos:
a) Deverá ser a mão livre;
b) Ter um título;
c) Retratar a ideia central e ter pertinência com o tema;
d) Ser feito com lápis de cor, giz de cera e/ou tinta;
e) Ser elaborado com técnicas livres de criação e arte;
f) Ser individual;
g) Serão considerados para os desenhos os aspectos de criatividade, originalidade e
coerência temática, organização e aspecto geral do desenho;
h) Ser feito no formulário próprio.
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Art. 24 – Os Desenhos não poderão:
a) Ser digital, cópia ou colagem;
b) Ter sido dobrados.

DA REDAÇÃO
Art. 25 – As Categorias Redação I e Redação II terá seu texto do gênero dissertativo.
Art. 26 – As Categorias Redação I e Redação II serão avaliadas com base nos seguintes
aspectos:
a) Adequação ao tema proposto neste regulamento;
b) Correção

gramatical,

objetividade,

originalidade,

criatividade,

ortografia,

concordância, capricho, organização e conclusão da ideia;
c) A redação não poderá ter sido publicada em quaisquer mídia ou inscrita em concursos
anteriores;
d) A redação deverá ter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas;
e) Ser redigida a próprio punho, em português, pelo aluno que estará concorrendo e no
Formulário de Redação I ou II do 1º Concurso;
f) Deverá ser utilizada caneta esferográfica azul ou preta;
g) A redação deverá conter um título, retratando a mensagem principal apresentada no
texto;
h) Deverá ser desenvolvido de forma a contemplar a apresentação das ideias, o
desenvolvimento destas e uma conclusão.
Art. 27 – As Categorias Redação I e Redação II, não poderão:
a) Causar danos materiais ou danos morais a terceiros;
b) Conter dados ou informações que constituam ou possam constituir crime (ou
contravenção penal), ou que possam ser entendidos como incitação a prática de
crimes;
c) Constituir ofensa à liberdade e à crença;
d) Revestir-se de conteúdo que implique discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia
ou procedência nacional ou regional;
e) Fazer propaganda eleitoral;
f) Estar escrita a lápis ou caneta com a cor diferente de azul ou preta;
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g) Desobedecer aos limites mínimo ou máximo de linhas escritas;
h) Fugir do tema proposto; ser digitada;
i) Estar ilegível;
j) Ter sido produzido por terceiros;
k) Ter conotação partidária.

CRITÉRIO PARA DESCLASSIFICAÇÃO
Art. 28 – Nas três Categorias do 1º Concurso de Desenho e Redação, os trabalhos rasurados,
incompletos, sem identificação, sem a Ficha de Participação da Escola ou que não tenham
relação com o tema serão desclassificados.

DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 29 – A participação no Concurso importa em autorização do autor ou do seu responsável
para utilização, a título universal, definitivo e gratuito, ao público em geral, todo e qualquer
tipo de comunicação, divulgação, veiculação e, enfim, publicidade e promoção relativamente
ao seu nome, imagem e voz, em qualquer meio, incluindo eletrônicos e na internet, desde que
vinculado ao Concurso de Desenho e Redação da ACAMDOZE.

Art. 30 - As decisões das Comissões Julgadoras 1 e 2 são soberanas;
Art. 31 – Os trabalhos selecionados, na fase Municipal e Regional, poderão ser utilizados pela
ACAMDOZE, objetivando a divulgação dos trabalhos executados, sem fins comerciais.
Art. 32 – Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da ACAMDOZE.

Campo Mourão, 30 de maio de 2016.

FRANCISCO CANUTO DE MEDEIROS
Presidente Conselho Gestor 2016

10

