
 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE ILUSTRAÇÕES “A FÍSICA NOS ESPORTES” 

 

1 - DOS OBJETIVOS 

O Concurso de Ilustrações “A FÍSICA NOS ESPORTES” constitui uma Atividade Paralela da Olimpíada Brasileira 

de Física (OBF) 2016, e tem como objetivo estimular a produção artística dos participantes da competição, 

oportunizando o estudo dos fenômenos da física de uma maneira dinâmica.  

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 - Poderão participar SOMENTE estudantes matriculados em escolas inscritas na OBF 2016. 

2.2 - Cada interessado poderá enviar 1 (uma) ilustração, seguindo o tema do concurso – “A FÍSICA NOS 

ESPORTES”. 

2.3 - A ilustração deverá ser inédita e de autoria individual. 

 

3 - DAS INSCRIÇÕES 

3.1 - A inscrição é totalmente gratuita e será feita exclusivamente pela internet, por meio do envio do formulário 

de inscrição, disponível no site  http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2016/. 

3.2 - A Comissão organizadora do concurso de ilustrações “A FÍSICA NOS ESPORTES” não se responsabiliza por 

inscrições não efetivadas por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas 

de comunicação, divergência de horários ou outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

3.3 - Inscrições fora das normas do concurso não serão aceitas. 

 

4 - DA FORMATAÇÃO 

4.1 - Deverão ser produzidas ilustrações que mostram como a Física está presente nos esportes e como o 

conhecimento de seus princípios pode ajudar uma pessoa a melhorar seu desempenho na prática de qualquer 

um deles. 

4.2 - Poderão ser utilizados os mais variados estilos, desde que se caracterizem por “ilustração”. Não serão 

aceitos desenhos que contenham colagens, cópia ou adaptação de trabalho já existente. 

4.3 – A ILUSTRAÇÃO deverá ser enviadas digitalizadas no tamanho A4, com resolução de 300 dpi, extensão 

JPEG, até o dia 08 de outubro de 2016 para o seguinte e-mail: ilustracao.obf@gmail.com 

4.4 – O participante deverá enviar, junto com a ilustração, o FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO assinada em formato 

PDF com todos os campos preenchidos. 

4.5 A nomeação dos arquivos anexados deverá seguir o modelo abaixo: 

      ILUSTRAÇÃO - NomeSobrenome.jpg 

      FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - NomeSobrenome.pdf 

4.6 Em nenhuma hipótese a ilustração deverá ser identificado com o nome do autor ou seu pseudônimo. 

 

http://www.culturapg.com.br/editais
mailto:ilustracao.obf@gmail.com


 

5 - DA AVALIAÇÃO 

5.1 - As obras serão avaliadas por uma comissão especializada indicada pela Comissão organizadora do 

concurso de ilustrações “A FÍSICA NOS ESPORTES” e cuja decisão será soberana, à qual não cabem recursos 

sobre o resultado do concurso. 

5.2 - Serão avaliados os quesitos Originalidade, Composição, Qualidade Técnica, Qualidade Artística e 

Adequação ao Tema. 

 

6 - DA PREMIAÇÃO 

6.1 - Os ilustradores das obras melhores avaliadas pela comissão avaliadora receberão medalhas e certificados. 

6.2 - A critério da comissão poderão ser oferecidas Menções Honrosas. 

6.3 - A cerimônia de entrega dos prêmios ocorrerá, preferencialmente, em conjunto com a entrega das 

premiações estaduais da Olimpíada Brasileira de Física (OBF) 2016.  

 

7- DO RESULTADO 

7.1 - O resultado da seleção será publicado no site http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2016/ até o dia 

19 de dezembro de 2016. 

 

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 - Os participantes expressam sua voluntária inscrição neste concurso e autorizam a expor/utilizar as 

ilustrações em eventos ou material de divulgação ligados a Sociedade Brasileira de Física, ou qualquer mídia 

correlacionada a Sociedade Brasileira de Física, em caráter definitivo, sem nenhum ônus para a Sociedade 

Brasileira de Física, não implicando qualquer obrigação de remuneração. 

8.2 - É de total responsabilidade civil e criminal do participante, o encaminhamento da ilustração quanto à 

originalidade e autoria, não cabendo à comissão organizadora responder por qualquer ação associada a plágio 

ou que implique em delito conforme a legislação de direitos autorais vigente no Brasil. 

8.3 - Os participantes declaram estar cientes e de acordo com este regulamento. 

8.4 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão organizadora do concurso de 

ilustrações “A FÍSICA NOS ESPORTES”. 

 

São Paulo, 02 de maio de 2016. 

 

Prof. Fabio Henrique Silva Sales  
Prof. Jonierson de Araújo da Cruz 

Prof. Ronaldo C. da Silva 

Comissão organizadora do concurso de ilustrações “A FÍSICA NOS ESPORTES” 
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