ATIVIDADE PARALELA OBF 2018 - CONCURSO ILUSTRAÇÃO

APRESENTAÇÃO
Por ocasião do centenário do nascimento do físico norte-americano Richard Feynman
(1918-1988), o concurso de ilustração deste ano o desafia a explorar o tema "RICHARD
FEYNMAN E A CIÊNCIA". Use seus talentos artísticos e produza uma ilustração inspirada na vida
e nas descobertas deste extraordinário cientista.

REGULAMENTO CONCURSO ILUSTRAÇÃO "RICHARD FEYNMAN E A CIÊNCIA”
1 - DOS OBJETIVOS
O Concurso de Ilustrações "RICHARD FEYNMAN E A CIÊNCIA” constitui uma Atividade Paralela
da Olimpíada Brasileira de Física (OBF) 2018, 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 2018.
2.2 - Cada interessado poderá enviar 1 (uma) ilustração, seguindo o tema do concurso –
"RICHARD FEYNMAN E A CIÊNCIA”.
2.3 - A ilustração deverá ser inédita e de autoria individual.
2.4 - A Participação no concurso implica automaticamente a aceitação desse regulamento.
3 - DAS ILUSTRAÇÕES
3.1 - Deverão ser produzidas ilustrações inspiradas na vida e nas descobertas científicas de
Richard Feynman.
3.2- A ilustração será enviada apenas em formato digital, no momento da inscrição, e deve
atender, obrigatoriamente, a todos os requisitos a seguir:
 Formato: A4 (210 x 297 mm).
 Tamanho do arquivo: No máximo 10 MB.
 Extensão: PDF
3.3 - Os desenhos devem ser originais e inéditos. Não podem conter colagens e não podem ser
cópia ou adaptação de trabalhos já existentes.
3.4 Em nenhuma hipótese a ilustração deverá ser identificado com o nome do autor ou seu
pseudônimo.

4 - DAS INSCRIÇÕES
4.1 - O prazo para inscrições é de 14 de maio a 06 de outubro de 2018.
4.2 - A inscrição é totalmente gratuita e será feita exclusivamente pela internet, por meio do
preenchimento de formulário específico, disponível no endereço eletrônico:
http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2018/.
4.3 – O PARTICIPANTE DEVERÁ ENVIAR A ILUSTRAÇÃO E O FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
(COM TODOS OS CAMPOS PREENCHIDOS COM LETRAS MAIÚSCULAS) PARA O E-MAIL:
ilustracao.obf@gmail.com.
4.4 - O nome dos arquivos digitais deve ser composto pelo primeiro e último nome do
participante, conforme modelo a seguir:
 FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – Primeironome.Ultimo nome.pdf
 ILUSTRAÇÃO - Primeironome.Ultimo nome.pdf
4.5 - Após realizar a inscrição o participante não poderá, em hipótese alguma, alterar qualquer
dado informado no formulário ou trocar a ilustração enviada.
4.6 - Inscrições duplicadas, ou mais de uma inscrição feita por um mesmo participante, serão
excluídas, sendo considerada válida apenas a primeira inscrição.
4.7 - A Comissão organizadora do concurso de ilustrações "RICHARD FEYNMAN E A CIÊNCIA”
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.
4.8 - Inscrições fora das normas do concurso não serão aceitas.
5 - DA AVALIAÇÃO
5.1 - As obras serão avaliadas por uma comissão especializada indicada pela Comissão
organizadora do concurso de ilustrações "RICHARD FEYNMAN E A CIÊNCIA” 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) 2018.
6.4 - As ilustrações premiadas serão publicadas no endereço eletrônico:
http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2018/, mencionando autoria e título.

7- DO RESULTADO
7.1 - O resultado da seleção será publicado no endereço
http://www.sbfisica.org.br/v1/olimpiada/2018/ no dia 27 de novembro 2018.

eletrônico:

8 - DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 - Os participantes, com o envio da ilustração cederão a título gratuito, exclusivo e definitivo,
a Sociedade Brasileira de Física, os respectivos direitos autorais para usar, reproduzir e difundir
publicamente sua ilustração e seu nome, 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 - São 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 casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão organizadora do
concurso de ilustrações "RICHARD FEYNMAN E A CIÊNCIA”.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2018.
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Comissão organizadora do concurso de ilustrações "RICHARD FEYNMAN E A CIÊNCIA”
Contato: ilustracao.obf@gmail.com

