1º Seminário #Mais Meninas na Fiocruz Brasília
Convocatória da Mostra de Ilustrações do Concurso “A Ciência da vida: Minha
vida é na ciência”
Do Evento
A fim de proporcionar a troca de vivências entre estudantes das escolas públicas
do Distrito Federal e as cientistas da Fiocruz Brasília, a instituição estará de
portas abertas no dia 11 de fevereiro de 2020 para receber as meninas da
comunidade escolar do DF em um seminário que promoverá um encontro de
gerações no Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, data
instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU).
Dar visibilidade ao tema e propor uma reflexão sobre o contexto da ciência no
Brasil é um dos objetivos do evento, que propõe ainda a discussão e reflexões
sobre a inserção das jovens e mulheres na ciência a partir da trajetória das
pesquisadoras da Fiocruz e convidadas. O seminário é gratuito e será certificado
pela Escola Fiocruz de Governo da Fiocruz Brasília (EFG).
A primeira edição do 1º Seminário #Mais Meninas na Fiocruz Brasília incluirá a
Mostra de Ilustrações com o tema “A Ciência da vida: Minha vida é na ciência”.
Para isso, lança com este regulamento, convocação às estudantes entre 12 e 15
anos das escolas de Brasília, Distrito Federal e região do Entorno a produzirem
uma ilustração e um breve texto (entre 10 e 20 linhas), a partir do seguinte tema:
“Ser uma cientista é…”
Do objetivo desta convocatória
Incentivar, divulgar e promover a reflexão sobre o tema Mais Meninas e Mulheres
na Ciência, e especificamente, expor a visão das estudantes sobre a mulher
cientista, por meio das ilustrações e dos relatos em formato de texto escrito.
Das participantes
Poderão participar estudantes meninas das escolas de Brasília, Distrito Federal
e Entorno, entre 12 e 15 anos, de nacionalidade brasileira ou estrangeira;
Cada participante poderá concorrer com até duas ilustrações e dois relatos
inéditos.
A candidata, ao se inscrever, declara que é a única responsável pela veracidade
dos dados e autoria dos trabalhos apresentados, respondendo cível e
criminalmente caso seja comprovado, durante ou após o concurso, a falsidade
dos dados ou a autoria das obras enviadas.

Da inscrição
A inscrição será efetuada pelo e-mail maismeninasnaciencia@fiocruz.br.

O formulário para inscrição será disponibilizado no site da Fiocruz Brasília
(www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br) e deverá ser preenchido e anexado ao e-mail
contendo a ilustração e o relato.
A homologação das inscrições será confirmada por e-mail, e implicará na
aceitação do regulamento e na destinação e uso dos desenhos.
As ilustrações podem ser à caneta e tinta, digital ou gravura. As obras,
digitalizadas, deverão ser enviadas no formato A4 (210mm X 297 mm),
horizontal ou vertical, em JPEG, com no mínimo 300 DPI. Os relatos deverão ser
escritos em português, no tamanho entre 10 a 20 linhas, e seguirem o novo
acordo ortográfico.

A organização não se responsabiliza por inscrição não recebida devido a
problemas de computador ou qualquer outro fator que impossibilite o sucesso no
envio do e-mail.
Não serão aceitos desenhos e/ou relatos entregues que:
a. Desrespeitem a legislação brasileira em geral e as leis de direito autoral
e propriedade intelectual;
b. Tenham sido produzidos para cometer fraude ou estimular a prática de
condutas ilícitas ou contrárias à moral;
c. Violem direitos de terceiros, incluindo sem se limitar a, direitos autorais e
direitos de personalidade.
É vedada a substituição dos desenhos entregues após o ato da inscrição.
A participação nesta convocatória é gratuita.
Dos prazos
Divulgação do regulamento – 15 de janeiro de 2019.
Inscrições – 15 de janeiro de 2020 a 25 de janeiro de 2020.
Julgamento e seleção das propostas enviadas – 27 a 31 de janeiro de 2019.
Produção e impressão da exposição – 3 a 7 de fevereiro de 2020.
A exposição será realizada de 11 a 28 de fevereiro de 2020, na Fiocruz Brasília.
Do julgamento e seleção
Serão selecionados para a exposição os trabalhos segundo critérios de
criatividade, originalidade, pertinência ao tema, traçado e impacto visual em
avaliação que caberá à Comissão Julgadora, sem possibilidades de
impugnação.
A comissão julgadora será formada por três integrantes, sendo um representante
da Direção da Fiocruz Brasília, um representante da Assessoria de
Comunicação da Fiocruz Brasília e um ilustrador, que selecionará, entre os
trabalhos recebidos, as obras para exposição.

A Comissão Julgadora atribuirá a cada desenho/relato uma pontuação na escala
de 01 a 03, sendo a nota mínima 01, atribuída ao critério que menos se adequar
aos objetivos desta chamada e a nota máxima 03, àquele que melhor se adequar
ao mesmo. Os selecionados serão aqueles que atingirem os maiores valores no
somatório dos pontos.
A relação dos selecionados estará disponível no site da Fiocruz Brasília a partir
do dia 3 de fevereiro de 2020. A Comissão Organizadora manterá contato com
todos os classificados via e-mail. A divulgação da ilustração e relato vencedor
será divulgada no dia 11 de fevereiro de 2020, data do evento “Fiocruz Brasília:
Mais Meninas e Mulheres na Ciência”.
Da destinação e uso dos trabalhos
Os selecionados pela Comissão Julgadora autorizam, automaticamente, a
Fiocruz Brasília a utilizar (em quaisquer meios) as imagens dos trabalhos em
exposição no 1º Seminário # Mais Meninas na Fiocruz Brasília, cedendo os
direitos autorais sobre os desenhos inscritos por tempo indeterminado.
A Fiocruz Brasília será responsável pela impressão das telas e dos relatos, que
serão expostas nas suas dependências com o título tema “A Ciência da vida:
Minha vida é na ciência”, dando os créditos aos respectivos autores.
Após o encerramento da exposição, as obras permanecerão em posse da
Fiocruz Brasília, que exercerá o direito de propriedade para uso conforme seu
interesse, sem indenização de qualquer natureza às autoras.
Ao participarem desta seleção, as inscritas concordam com os termos deste
regulamento. A inscrição importa, para todos os efeitos, em termos de
autorização na gravação, publicação, execução da obra, bem como repassa,
automaticamente, todos os direitos de uso de imagem do desenho inscrito à
Fiocruz Brasília, por período indeterminado.
Todos os casos não previstos neste regulamento serão resolvidos diretamente
pela Comissão Organizadora.
A participante declara ser esta a expressão de sua vontade, autorizando o uso
da ilustração enviada sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos
conexos à sua imagem, presentes ou futuros, ou a qualquer outro.

Premiação
A estudante vencedora do Concurso ganhará uma viagem para o Rio de Janeiro,
com (1) acompanhante (professora da sua escola ou responsável legal), para
conhecer a Fiocruz. O prêmio inclui a passagem aérea ida e volta e ajuda de
custo, em data a ser definida pela Comissão Organizadora do Concurso.

Formulário de inscrição para a Convocatória da mostra de
ilustrações e relatos do Concurso “A Ciência da vida: Minha
vida é na ciência”.

Nome:

Nome da Escola:

Idade:

Cidade:

Estado:

País:

E-mail:

Nome da ilustração:

Declaro, para os fins devidos, que li e concordo com os temos do regulamento,
entendo a extensão de minhas responsabilidades e obrigações ali descritas e
por mim assumidas neste ato de complemento de inscrição por meio do envio
deste termo assinado.

______________________________________________________________
Assinatura da autora da ilustração e relato inscrito

______________________________________________________________

Nome e assinatura do(a) responsável legal

