
REGULAMENTO

CONCURSO DE DESENHO 2019

O  Concurso  de  Desenho é  promovido,  anualmente,  pela  Assprom  (Associação 

Profissionalizante  do  Menor  de  Belo  Horizonte),  por  meio  da  Dacom  (Divisão  de 

Atividades  Complementares),  e  tem como  público:  adolescentes  trabalhadores  (AT’s), 

aprendizes  (AP’s),  adolescentes  PPAT/PBH,  adolescentes  PPJA  e  adolescentes 

atendidos pelos Projetos de Apoio à Comunidade.

1. OBJETIVO

1.1  O concurso tem o  objetivo  de estimular  um posicionamento  crítico  e  participativo 

quanto à reflexão de assuntos relevantes à sociedade, incentivando de maneira artística e 

lúdica,  a  formação cidadã  e  o  envolvimento  com  as  atividades  que  favoreçam  a 

construção de valores, a fim de evidenciar potencialidades por meio da elaboração de um 

desenho artístico.

1.2 Os desenhos vencedores (sendo eles, primeiro,  segundo e terceiro lugares) serão 

usados como arte no cartão de Natal institucional do ano vigente ao Concurso.

2. TEMA

Em 2019, o Concurso de Desenho aborda o tema Natal: cuidar do meio ambiente é o  

melhor presente!

2.1  O Concurso acontece sempre no fim de cada ano,  promovendo uma relação ao 

período festivo do  Natal  e a integração com outro tema de relevância à formação do 

adolescente/sociedade.

2.2 O tema Natal: cuidar do meio ambiente é o melhor presente!, foi escolhido pelo 

momento relevante em que o mundo se encontra em relação ao cuidado e à preservação 

da natureza. Esse é, hoje, um dos maiores problemas ambientais do mundo somado a 

produção excessiva de lixo e a dificuldade de descarte desta produção.

A falta  de cuidado e o lixo  não tratado e descartado inadequadamente podem trazer 

consequências  e  impactos  socioambientais a  pequeno  e  longo  prazo  e, 

consequentemente, impactos para a população em geral. É necessário fomentar espaços 



de reflexões e construções de pensamentos críticos, a fim de promover a participação da 

sociedade no que tange as mudanças desejadas pela população, bem como o exercício 

da cidadania.  Esta compreensão começa com a reflexão sobre a sociedade e o que 

espera-se dela.

3. INSCRIÇÃO

A inscrição ocorrerá mediante entrega do desenho:

3.1 LOCAL: Rua Guajajaras, 43 - 5° andar – bairro Boa Viagem / Dacom;

3.2 PERÍODO: 01/10/2019 a 14/11/2019.

3.3  HORÁRIO  DE  FUNCIONAMENTO: das  8h  às  17h.  Serão  válidos  somente  os 

desenhos recebidos até a data e horário limite da inscrição.

3.4 ENTREGA: Ao entregar o desenho, o participante preencherá uma ficha com nome 

completo, contratante e matrícula (no caso de adolescentes trabalhadores e aprendizes) e 

telefone. Esta ficha será anexada ao desenho para controle da equipe organizadora.

4 REQUISITOS

4.1 O desenho deverá ser entregue em folha de papel A4 ou ofício e fica facultado o uso  

de lápis de cor, canetas hidrocor, lápis preto, giz de cera e afins;

4.2 Os adolescentes deverão estar em dia com a documentação pertinente ao setor de 

Acompanhamento  Escolar,  bem  como  os  adolescentes  dos  Projetos  de  Apoio  à 

Comunidade  (PAE)  deverão  estar  regularmente  matriculados  e  frequentes  na  escola, 

comprovado por meio da Declaração Escolar;

4.3 Para  participar,  os  desenhos  deverão  ser  elaborados  por  autoria  do  participante, 

estando passível de penalidade e/ou eliminação qualquer tipo de plágio detectado pela 

Comissão Julgadora;

4.4 Só poderão participar os adolescentes que estiverem vinculados/ativos na Assprom, 

até o dia 30/11/2019.



5. COMISSÃO JULGADORA

5.1 A comissão julgadora, eleita pela organização do Concurso, será composta por quatro 

jurados, sendo três jurados com conhecimento técnico artístico, um jurado convidado e o 

voto da internet.

5.2 O voto da internet será realizado por meio de um link de acesso a todos os desenhos, 

disponível nas redes sociais e site oficial da Assprom, entre os dias 13/11/18 a 19/11/18.

Será computado na avaliação o peso da quantidade de voto de cada desenho, de acordo 

com o item 6.3

6 AVALIAÇÃO

6.1  A avaliação,  tanto  pelos  jurados técnicos,  quanto  pela  internet,  será  realizada no 

período de 18/11/2019 a 22/11/2019.

6.2 CRITÉRIOS

1. Criatividade

2. Estética

3. Originalidade

4. Adequação ao Tema

5. Mensagem a ser transmitida

6.3 PONTUAÇÃO: A pontuação, realizada pelos jurados, será feita através da distribuição 

de 05 (cinco) pontos para cada um dos critérios assinalados acima, tendo como referência 

5: Excelente, 4: Ótimo, 3: Muito Bom, 2: Bom e 1: Regular. Dos 25 pontos de cada jurado, 

será feita  uma média  da  soma total  das notas dos  jurados,  em que o  candidato 

poderá ter como pontuação mínima 5 (cinco) ou máxima de 25 (vinte e cinco) pontos. O 

voto da internet terá o seguinte critério: será multiplicado por um peso da nota média 

dos jurados  .

Exemplo:

Se a média das notas dos jurados for igual 15, o valor do peso será de 0,15.

Se a média das notas dos jurados for igual 21, o valor do peso será de 0,21.



PONTUAÇÃO FINAL:

A pontuação final é a soma da nota média dos jurados com a pontuação feita no voto da  

internet.  Considere que o candidato  teve  média das notas dos jurados igual  a  21, 

portanto o peso da nota será de 0,21. Se o voto da internet for igual a 18 votos, então, 

calcula-se: 18 x 0,21 = 3,78 pontos. Esse candidato ficará, então, neste exemplo, com: 21 

(jurados) + 3,78 (voto internet) = 24,78 pontos.

6.4 CRITÉRIO DE DESEMPATE: Em caso de empate, os critérios avaliados serão:

1. Adequação ao Tema

2. Criatividade

3. Mensagem, respectivamente nesta ordem.

7. RESULTADO

Após  avaliação  da  comissão  julgadora  e  a  computação  dos  votos  da  internet,  serão 

eleitos os 03 (três) finalistas com as maiores pontuações. O vencedor será aquele que 

receber maior pontuação de todo júri.

8. PREMIAÇÃO

Serão premiados os três desenhos com a melhor colocação, a partir da classificação pela 

pontuação descrita no item 6 e 6.1 deste regulamento.

9.1 PREMIAÇÃO

1º Lugar: 01 Kit completo de material para Desenho, um tablet, medalha e certificado;

2º Lugar: 01 Kit completo de material para Desenho, medalha e certificado.

3º Lugar: 01 Kit completo de material para Desenho, medalha e certificado.

10. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E PREMIAÇÃO

A divulgação dos vencedores será realizada nas redes sociais da Assprom (Facebook, 

Instagram) e no site da instituição.



A Comissão Organizadora entrará em contato com os vencedores por meio de e-mail e 

telefone, momento em que receberão o convite para a data de entrega da premiação a 

ser definida posteriormente.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 A divulgação dos resultados ocorrerá a partir do dia 26/11/2019;

11.2 Caso  o  vencedor  seja  do  interior,  a  premiação  será  realizada  pelo  técnico  de 

acompanhamento, na própria contratante;

11.3 Os casos omissos serão avaliados pela coordenação da divisão responsável pelo 

evento.

Informações:

concursodedesenhodacom@assprom.org.br

ou

karinaelian@assprom.org.br

(31) 3207-5640

    Daniele Azevedo Dias Costa        Karina Carneiro Elian Costa

      Coordenadora da Dacom                          Pedagoga Responsável/Dacom
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mailto:concursodedesenhodacom@assprom.org.br

