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O Inea convida a criançada a participar da
Mostra de Desenhos Infantis de Aves
Brasileiras - 2017
O propósito da Mostra é promover o conhecimento da
fauna brasileira e incentivar a atividade de observação de
aves, além, é claro, de revelar os dotes artísticos das
nossas crianças.
Todos os desenhos serão publicados no portal do Inea e na
página do Facebook do Programa Vem Passarinhar RJ.
A Mostra é uma iniciativa da Diretoria de Biodiversidade,
Áreas Protegidas e Ecossistemas - DIBAPE.
Posteriormente serão selecionados 13 desenhos para
compor o Calendário de Observação de Aves nas
Unidades de Conservação Estaduais do Rio de Janeiro
2018 do Programa Vem Passarinhar RJ.
A comissão que irá selecionar os desenhos será composta
por técnicos da Gerência de Fauna (Gefau), da Gerência
de Unidades de Conservação (Geuc), e da Gerência de
Visitação, Negócios e Sustentabilidade (Gevins).
Os responsáveis pelas crianças serão comunicados
posteriormente, através dos contatos enviados juntamente
com os desenhos.
Você quer participar? Então, leia a seguir o regulamento.
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Regulamento

1. Os desenhos devem ser da avifauna (aves) nativa da Mata Atlântica.
2. O participante deverá ter entre 05 e 12 anos de idade.
3. Cada participante poderá participar com um único desenho.
4. Os desenhos deverão seguir os seguintes critérios:
•

•

•
•

O desenho deverá ser feito na área indicada no formulário próprio
(disponível na pagina 4 deste documento);
Obs: O desenho não deve conter assinatura, rubrica ou qualquer
símbolo que permita a identificação do autor.
As imagens deverão ser escaneadas e salvas no formato PDF. O arquivo
deve ser salvo com o nome do autor. Não serão aceitos trabalhos que
venham com outro tipo de digitalização, como fotografias, arquivos JPG, etc;
A resolução deverá ser entre 300 – 600 dpi (pontos por polegadas);
O
arquivo
deverá
ser
encaminhado
para
o
e-mail
vempassarinharrj@gmail.com, juntamente com os dados preenchidos (o
nome do pequeno (a) artista, idade, nome do responsável, telefone e e-mail
para contato).

5. O prazo para o envio dos desenhos iniciará em 20 de setembro de 2017 e
encerrará em 06 de outubro de 2017.
6. Ao encaminhar as imagens o responsável estará autorizando a sua publicação no
Portal do Inea, na página do Facebook do Programa Vem Passarinhar RJ, e no
Calendário de Observação de Aves nas Unidades de Conservação Estaduais do Rio
de Janeiro 2018.
7. Todos os desenhos enviados para a Mostra serão incorporados aos acervos da
SEA e do INEA, e poderão ser usados em qualquer material institucional com os
devidos créditos, e sem qualquer ônus ou taxa.
7.1. Ao enviar os desenhos o responsável concorda em ceder à SEA e ao
INEA os direitos de uso sobre a imagem, exclusivamente para fins
institucionais.
8. Os desenhos selecionados para o calendário darão direito a 10 exemplares para
os pequenos autores.
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Formulário de inscrição
Nome do autor: __________________________________

Idade: _________

Nome do resposável: _______________________________________________
Contato do responsável
Tel: ( ___) _______________________
Faça o desenho na área delimitada. Mãos a obra!

4

E-mail: _________________________

