
CONSELHO EDITORIAL DO PROJETO ECO KIDS E ECO TEENS EM VITÓRIA DA CONQUISTA,

EDITAL nº 1, de 03 de setembro de 2018.

Concurso de História em Quadrinhos - HQ do projeto Eco Kids e Eco Teens

O Conselho Editorial do Projeto Eco Kids e Eco Teens em Vitória da Conquista,

composto  pelo  Ministério  Público  da  Bahia,  por  sua  Promotoria  de  Justiça

Regional  Ambiental,  Município  de  Vitória  da  Conquista,  por  meio  das

Secretarias  Municipais  de  Comunicação,  Educação  e  Meio  Ambiente,

Conselho  Municipal  de  Educação,  Conselho  Municipal  de  Meio  Ambiente,

Conselho Municipal de Acompanhamento do Fundeb – BA, bem como Núcleo

Territorial de Educação (NTE-20), em parceria com a Universidade Estadual da

Bahia (UESB), com a proposta de incentivar e promover talentos estudantis e

estimular a expressão gráfico-visual em temáticas ambientais, torna pública a

abertura  DO  CONCURSO  DE  HISTÓRIA  EM  QUADRINHOS  –  HQ  DO

PROJETO ECO KIDS E ECO TEENS.

1- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

O Concurso de História em Quadrinhos – HQ do projeto Eco Kids e Eco

Teens, ao  dar  início  a  sua  primeira  edição,  cria  um  espaço  destinado  à

produção  gráfico-visual,  enquanto  expressão  artística,  educativa,  cultural  e

científica, voltado especialmente para os estudantes interessados na produção

do gênero textual “Quadrinhos”. Foi idealizado com o objetivo de incentivar e

promover  novos  talentos  nas  artes  plásticas  e  visuais  e  estimular  o

desenvolvimento  e  a  produção  de  Histórias  em  Quadrinhos,  Tiras
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Humorísticas e Charges com temática ambiental, possibilitando a criação, a

reflexão e a difusão desse gênero textual nas unidades de ensino públicas e

particulares do município, com a participação da comunidade escolar inscrita

no Concurso. Tem como principal objetivo a criação, produção e premiação de

Histórias  em  Quadrinhos,  Tiras  Humorísticas  e  Charges com  o  tema

PARQUE MUNICIPAL SERRA DO PIRIPIRI, abrangendo os subtemas: Água,

Resíduos Sólidos, Poço Escuro, Rio Verruga, Melocactus, Fauna e Flora.

2- DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.1 Envolver os estudantes da rede pública e privada do município, integrantes

do Projeto Eco Kids e Eco Teens 2018,  visando incentivar e promover novos

talentos  nas  áreas  plástica  e  visual  e  estimular  a produção  cultural,

possibilitando a criação artística e difusão das Histórias em Quadrinhos, Tiras e

Charges nas unidades de ensino;

2.2 Incentivar os estudantes da rede pública e privada do município de Vitória

da Conquista na participação de projetos com temáticas voltadas para o meio

ambiente; 

2.3 Colaborar para o desenvolvimento local e regional sustentável;

2.4 Fortalecer e ampliar as ações do Projeto de educação ambiental Eco Kids e

Eco Teens.

2.5 Incentivar  aulas  de  campo,  visitas,  pesquisas  e  compartilhamento  de

informações  sobre  a  unidade  de  conservação  Parque  Municipal  Serra  do

Piripiri, no sentido de percepção de existência, importância e responsabilidade

social na sua conservação.

3 – DAS DIRETRIZES 

O Concurso de História em Quadrinhos - HQ Eco Kids e Eco Teens segue

as seguintes diretrizes:

3.1 Contribuir para o permanente desenvolvimento da sociedade, constituindo

um vínculo  que  estabeleça troca  de  saberes e  experiências  para  avaliar  e

vitalizar as ações relacionadas à preservação ambiental;

3.2 Buscar a interação sistematizada das instituições integrantes do Conselho

Editorial  do  projeto  Eco Kids e Eco Teens em Vitória  da  Conquista  com a

comunidade, por meio da participação dos estudantes nas ações integradas
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com as administrações públicas e privadas, em suas várias instâncias e com as

entidades da sociedade civil;

3.3  Incentivar  práticas  sociais,  artísticas  e  culturais  que  contribuam para  o

desenvolvimento  da  consciência  social,  ambiental  e  política,  formando

cidadãos;

3.4  Participar  criticamente  de  projetos  artísticos  que  objetivem  o

desenvolvimento local e regional sustentável.

3.5  Difundir  a  unidade de conservação Parque Municipal  Serra  do Piripiri,

como  forma  de  despertar  e  incentivar  para  sua  maior  proteção  frente  a

pressões antrópicas. 

4. DAS CATEGORIAS E MODALIDADES 

O Concurso de História em Quadrinhos – HQ do projeto Eco Kids e Eco Teens

admitirá  inscrições de estudantes matriculados nas escolas participantes do

Projeto Eco Kids e Eco Teens 2018 nas seguintes categorias:

4.1 Categoria Eco Kids:1º ao 5º anos do Ensino Fundamental

4.2 Categoria Eco Teens 1: 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental II

4.3 Categoria Eco Teens 2: Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos -

EJA).

4.4  São modalidades  do  certame  os  gêneros  textuais  de História  em

Quadrinho, Tira Humorística ou Charge, sendo que todos os inscritos podem

optar livremente pela produção de quaisquer deles como pela apresentação de

mais de um deles, desde que na mesma categoria.

5 - LINHAS TEMÁTICAS

As Histórias em Quadrinhos, Tiras Humorísticas e ou Charges terão como

tema  principal  PARQUE  MUNICIPAL SERRA  DO  PIRIPIRI e  subtemas

constantes no item 1 deste Edital.

6 – DA COMISSÃO ORGANIZADORA E JULGADORA 

6.1 O Conselho Editorial do projeto Eco Kids e Eco Teens, sem prejuízo de

suas contribuições para organização geral do certame, constituirá, dentre seus

Conselheiros, uma Comissão Organizadora e Julgadora, com a atribuição de

acompanhamento do concurso, recebimento de inscrições,  podendo formular
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convites  para  que  representantes  de  instituições  externas  participem  do

concurso,  na  condição  de  integrantes  dessa  Comissão,  estando  impedidos

aqueles que tenham relação direta com os autores das obras ou escolas em

competição. 

6.2 A Comissão Organizadora e Julgadora será composta por um integrante do

Ministério  Público  da  Bahia,  um  integrante  do  Conselho  Municipal  de

Educação, 02 (dois) integrantes da Secretaria Municipal de Educação, 02 (dois)

integrantes do Núcleo Territorial de Educação (NTE-20) e 02 (dois) integrantes

da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

7 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

7.1  Poderão participar estudantes  da  rede pública e privada do município de

Vitória da Conquista – Bahia, matriculados nas escolas integrantes do Projeto

Eco  Kids  e  Eco  Teens  2018,  com  apresentações  dos  trabalhos  de  modo

individual ou em dupla, no caso desta, formada entre estudantes da mesma

unidade escolar e mesmo nível de ensino; 

7.2 A história em quadrinhos, tira humorística e/ou charge deverá ser feita

em papel A4 (21 cm x 29,7 cm), de cor branca, com margem superior, direita e

inferior de 3 cm e esquerda de 2 cm, segundo gabarito constante do Anexo III

deste Edital, sendo a coloração opcional.

7.3 Para a  história em quadrinhos, será permitida a utilização de até duas

laudas, enquanto que para cada tira humorística e charges, uma lauda.

7.4 Os trabalhos inscritos não podem apresentar ou conter conotação sexual,

cenas ou mensagens inadequadas ou impróprias para menores de 14 anos,

atentar  contra  questões  éticas,  possuir caráter  partidário,  promocional  ou

publicitário  a  pessoas  e/ou instituições  públicas  ou privadas,  especialmente

ocupantes  ou  concorrentes  a  cargos  políticos  nas  eleições  gerais  de  2018

tampouco  fazer  apologia  a  condutas  ilegais, discriminatórias  e  a  quaisquer

tipos de violação aos direitos humanos.

7.5 As  inscrições  são  gratuitas  e  a  opção  por  categoria  independe  da

modalidade eleita pela escola para elaboração do jornal Eco Kids e Eco Teens.

8. DA PRÉ- SELEÇÃO DAS PRODUÇÕES 
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8.1 As unidades de ensino participantes do projeto Eco Kids e Eco Teens 2018

estimularão a participação no concurso, a apresentação de trabalhos nas três

modalidades (História em Quadrinho, Tira Humorística e/ou Charge) e nas

categorias  compatíveis  com  o  nível  de  educação  ministrado  pelo

estabelecimento  (Fundamental,  Ensino  Médio  ou  Educação  de  Jovens  e

Adultos)

8.2 Cada unidade de ensino participante do projeto Eco Kids e Eco Teens 2018

realizará uma pré-seleção  de seis dos melhores trabalhos produzidos pelos

seus próprios alunos, por meio da constituição de uma Comissão Julgadora

composta  por,  no  mínimo,  05  integrantes,  podendo contar  com convidados

externos  que  tenham  conhecimento  sobre  os  gêneros  textuais  ou  linhas

temáticas em questão, sendo indicada, ainda, se possível, a participação de

estudantes na votação ou escolha.

9.  DO ENCAMINHAMENTO PARA SELEÇÃO FINAL

9.1 Cada  escola  participante  deverá  adotar  todos  os  procedimentos  para

inscrição  dos  trabalhos  vencedores  da  pré-seleção,  perante  a  Comissão

Organizadora e Julgamento. 

9.2 As inscrições das histórias em quadrinhos, tirinhas humorísticas e/ou

charges para  a  etapa  final  será  efetivada,  alternativamente,  na  sede  do

Ministério Público da Bahia, da Secretaria Municipal de Educação ou do Núcleo

Territorial de Educação (NTE-20), por profissional responsável de cada escola

participante do projeto Eco Kids e Eco Teens em 2018 (professor, coordenador

ou gestor), mediante a entrega de envelope identificado com o nome da escola,

contendo o seguinte material e nas seguintes condições:

9.2.1 originais das produções em suporte impresso, acompanhado por cópia

digital  (pen  drive),  sendo  que  ao  término  do  processo  as  mídias  serão

devolvidas;

9.2.2 uma  foto  de  cada  equipe  (dupla)  e/ou  de  cada  participante,  de  boa

qualidade para publicação, gravada no pen drive;

9.2.3 Cópia impressa, preenchida e assinada, da Ficha de Inscrição (Anexo I)

e do  Formulário de cessão de direito de imagem para divulgação no projeto

Eco  Kids  e  Eco  Teens  (Anexo  II),  com  a  anexação  dos  documentos  dos

responsáveis pelo aluno, se for o caso;
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9.2.4  Cada  produção  deverá  estar  organizada  individualmente  com  os

documentos, fotos e formulários que lhe são pertinentes, tanto em meio

físico, como no pen drive; 

9.3 A Gestão Escolar poderá solicitar  o recolhimento do material  na própria

unidade  de  ensino,  mediante  pedido  endereçado  para  o  e-mail

regionalambientalvdc@mpba.mp.ba até o dia 02 de outubro de 2018, sendo a

confirmação do recebimento do pedido pelo destinatário, e não o mero

encaminhamento do e-mail, condição de comprovação de tempestividade

10 – DA AVALIAÇÃO E JULGAMENTO

10.1 Serão  automaticamente excluídos da  seleção  as Histórias  em

Quadrinhos, Tiras Humorísticas e ou Charges que fujam do tema proposto,

que apresentem conotação sexual,  apologia ao crime,  contenham cenas ou

mensagens inadequadas, sejam impróprias para menores, atentem contra as

questões  éticas,  ou,  ainda,  possuam caráter  institucional,  promocional  ou

publicitário,  façam apologia  a  condutas  ilegais, discriminatórias  e  quaisquer

outros tipos de violação aos direitos humanos.

10.2 Serão desconsiderados os trabalhos que não estiverem acompanhados

da documentação obrigatória, referidos na seção 9.

10.3 Não  sendo  caso  de  exclusão  ou  desconsideração,  cada  membro  da

Comissão  Organizadora  e  Julgadora  procederá  à  análise  detalhada  e

individualizada de todas as obras inscritas pelas escolas, à luz dos aspectos

definidos nesta seção, atribuindo a cada trabalho nota de 01 (um) a 10 (dez)

pontos. 

10.4  A  média  final  de  cada  obra,  resultante  do  somatório  de  pontuações

atribuída pela Comissão Organizadora e Julgadora, dividido pelo número de

avaliadores, desde que atingido  um mínimo de 6,0 (seis) pontos,  regerá a

classificação daqueles com maiores valores de pontuação para a Cerimônia de

Premiação, 

10.5 A Comissão Organizadora e Julgadora terá como critérios para avaliação

e julgamento dos trabalhos apresentados os que seguem:

a) Utilização do formato História em Quadrinhos, Tiras Humorísticas e Charges,

com a padronização prevista neste edital; 

b) Articulação Temática;
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c) Aspectos relativos à linguagem e a utilização dos recursos gráficos;

d) Criatividade;

e) Originalidade;

e) Interpretação e adaptação da história;

f) Atendimento aos demais itens do Edital.

10.6  Em  caso  de  empate  na  pontuação  final  será  considerada  a  maior

pontuação obtida nos seguintes quesitos,  obedecida a  ordem de prioridade

estabelecida:

a) Melhor articulação com a temática proposta;

b) Melhor utilização dos recursos gráficos visuais;

b) Atendimento aos demais itens do Edital.

10.7  Persistindo o empate, a Comissão Organizadora e Julgadora deliberará

por maioria simples de votos.

10.8 A divulgação do resultado da seleção dar-se-á por meio de publicação nos

sites do Eco Kids e Eco Teens, da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

e  NTE-20  indicados  na  seção  14  até  o  dia  30  de  outubro  de  2018,  sem

indicação da ordem de classificação final.

11  –  DA  CONFIRMAÇÃO  DE  AUTENTICIDADE  E  PREPARAÇÃO  DAS

PRODUÇÕES PARA IMPRESSÃO GRÁFICA

11. A Comissão Organizadora e Julgadora ou pessoa por ela designada poderá

dirigir-se  às  unidades  escolares,  em  horário  acertado  previamente  com  a

direção da escola, para fins de comprovação de autenticidade na produção das

histórias em quadrinhos, tiras humorísticas e/ou charges, mediante entrevista

ou reprodução parcial do trabalho artístico pelos concorrentes.

11.2 Constatada que a autoria das histórias em quadrinhos, tiras e/ou charges

não pertence ao aluno ou dupla inscrita,  o trabalho será desclassificado de

certame, com chamamento automática do trabalho classificado em sequência.

11.3 Caso os originais impressos e a mídia digital não permitam a diagramação

em padrões adequados para impressão gráfica, o concorrente (aluno ou dupla),

em horário acertado previamente com a direção da escola, serão orientados a

seu aperfeiçoamento, com acompanhamento feito por designer gráfico indicado

pela Comissão Organizadora e Julgadora.
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12 – DA PREMIAÇÃO

12.1 Todos os alunos com trabalhos classificados pela Comissão Organizadora

e  Julgadora  para  a  etapa  final  receberão  medalhas,  enquanto  as  escolas

participantes do projeto receberão uma placa de premiação.

12.2 O  anúncio  da  classificação  das  Histórias  em  Quadrinhos,  Tiras

Humorísticas e ou Charges em primeiro, segundo e terceiro lugares, dentro de

cada  categoria,  será  realizado  na  Cerimônia  de  Premiação,  no  dia  27  de

novembro  de  2018,  em  local  e  horário  a  ser  divulgado  pela  Comissão

Organizadora e Julgadora.

12.3 Os trabalhos vencedores e as fotos dos alunos ou duplas premiadas serão

publicados no  Gibi  Ambiental  “Parque Municipal  Serra  do Piripiri”, com

uma tiragem mínima de mil exemplares, sem fins lucrativos (proibida a venda)

a ser produzido pelo Projeto Eco Kids e Eco Teens.

12.4 Todos  os  direitos  autorais  relativos  aos  trabalhos  premiados,  seus

respectivos  produtos  finais  (publicação)  e  de  imagem  dos  autores  ficam

cedidos ao Projeto Eco Kids e Eco Teens, que poderá divulgá-los, com fins

exclusivamente culturais, educacionais ou promocionais da própria iniciativa ou

projeto.

13 - CRONOGRAMA

DESCRIÇÃO DATA/PERÍODO - 2018
Discussão com as escolas sobre o Edital 29 de agosto 
Lançamento ou publicação do Edital 03 de setembro 
Período de produção, inscrição e pré-seleção dos

trabalhos nas unidades de ensino

03  de  setembro  a  01  de

outubro 

Entrega  das  produções  pré-selecionadas e

material de inscrição à Comissão organizadora

02 e 03 de outubro 

Avaliação e Julgamento pela Comissão 
Organizadora e Julgadora em sessão competitiva
exclusiva

08 e 09 de outubro 

Divulgação das produções classificadas. 11 de outubro
Aperfeiçoamento  da  qualidade  gráfica  das

produções pelos autores classificados com auxílio

do designer gráfico

11 a 20 de outubro

Cerimônia de Premiação, com exposição e 
lançamento do Gibi Temático Ambiental, com os 
trabalhos selecionados

27 de novembro 
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Divulgação  da  ordem  de  classificação  das

produções classificadas 

28 de novembro  

14 - DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

A Comissão Organizadora e Julgadora comunicará os resultados da seleção

final e a ordem de classificação final ao Conselho Editorial para divulgação nos

sites  do  projeto  Eco  Kids  e  Eco  Teens,  no  endereço

<http://www.ecokidsecoteens.mpba.mp.br>, da Prefeitura Municipal  de Vitória

da  Conquista,  no  endereço  <http://www.pmvc.ba.gov.br  >,  e  do  Núcleo

Territorial  de  Educação  (NTE-20),  no  endereço

<http://nre20.educacao.ba.gov.br>, nos prazos e forma previstos neste edital.

15– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1 É de inteira responsabilidade do concorrente qualquer ônus que decorra

da quebra de direitos autorais ou de imagem. Da mesma forma, o concorrente

deverá possuir licenças, autorizações e direitos para utilizar toda e qualquer

propriedade  intelectual  de  terceiros,  estando  as  Comissões  Julgadora  e

Organizadora do certame e o Conselho Editorial  do projeto Eco Kids e Eco

Teens isentos, individualmente ou em conjunto, de qualquer responsabilidade;

15.2  As Histórias em Quadrinhos, Tiras Humorísticas  e/ou Charges inscritas

para este Concurso poderão ser difundidas, sem fins lucrativos, por emissoras

de TV, sites, assim como outras mostras de Artes Plásticas e Visuais e eventos

congêneres que as solicitarem a qualquer uma das instituições integrantes do

Conselho Editorial do Projeto Eco Kids e Eco Teens em Vitória da Conquista.

15.3 Em nenhuma hipótese serão pagos direitos de exibição ou taxas para as

produções selecionadas;

15.4  O Conselho Editorial do projeto Eco Kids e Eco Teens e as comissões

constituídas para este certame não se responsabilizam por danos físicos ou

integridade  técnica  do  material  de  inscrição  e/ou  problemas  técnicos  na

publicação das Histórias em Quadrinhos, Tiras Humorísticas  e/ou Charges,

nem mesmo na situação de recolhimento na unidade escolar;

15.5  A simples  assinatura  e  entrega do formulário  de  inscrição é  condição

incontestável de aceitação dos termos deste Edital;
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15.6  No caso de suficiência de espaço no Gibi  Temático,  poderão ser

incluídas  outras  das  obras  pré-selecionadas  e  encaminhadas  pelas

escolas  à  Comissão  Organizadora  e  Julgadora,  ainda  que  não

classificadas  para  a  etapa  final  como  vencedoras  e  sem  direito  a

premiação. 

15.7  Os  casos  não  previstos  e  omissos  serão  analisados  pela  Comissão

Organizadora do Concurso, cujas decisões são soberanas.

Vitória da Conquista, 03 de setembro de 2018.

Conselho Editorial do projeto Eco Kids Eco Teens
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