Regulamento – Concurso de Desenhos 2015
1. Objetivo e finalidade
Incentivar e integrar os alunos dos cursos de língua japonesa através de desenhos que ilustrarão o
calendário 2016 da Fundação Japão.
2. Tema NOVO!
Desenhos referentes aos esportes e artes marciais do Japão.
3. Escolas participantes
Escolas do ensino fundamental ou médio que possuem cursos de língua japonesa como disciplina
obrigatória, optativa ou extracurricular.
4. PARTICIPANTES

a. Alunos que estudam nos cursos de japonês em escolas que preencham o requisito do item 3
b. E cursam o ensino fundamental ou médio.
*Em casos não previstos neste regulamento, pedimos para que o professor entre em contato pelo
e-mail ou telefone, a fim de podermos analisar cada caso.
5. Quantidade de desenho
01(um) desenho por aluno
6. Apresentação
a. Tamanho: folha A4
b. Tipo de papel: livre
c. Material de pintura: crayon, giz de cera, lápis de cor, canetinha, guache ou aquarela
d. Etiqueta de identificação: colar a etiqueta de identificação no verso do desenho, no canto direito
inferior. As etiquetas deverão estar escritas em letra de forma com nome, idade, nome da escola em
que estuda japonês e título do desenho
7. Critérios de avaliação
Serão avaliados nos desenhos a originalidade, a criatividade, a pintura e a limpeza.
Ficam fora da seleção, os desenhos:
a. de personagens de animê, mangá ou história em quadrinhos;
b. sem itens referentes ao tema;
c. com nome ilegível na etiqueta de identificação.
Lembramos que obras copiadas de outros autores enquadram como CRIME DE DIREITOS
AUTORAIS, descrito no artigo 184 do Código Penal, alterado pela Lei 10.695/03. Ao receber um
desenho assinado pelo aluno, acreditamos que ele seja original e por não haver meios de conferir
a autenticidade de todos os desenhos participantes. Desse modo, pedimos que os professores e
responsáveis alertem os alunos para NÃO INFRINGIREM A LEI.

8. Prazo
Os professores deverão enviar todos os desenhos até 25 /set/2015 (data de chegada) para o endereço
abaixo:
A/C AURORA KYOKO NAKATI
Fundação Japão em São Paulo
Av. Paulista, 37 - 2o. Andar
São Paulo SP 01311-000
A Lista de participantes deverá ser digitada no arquivo WORD e enviada por e-mail para AURORA
KYOKO NAKATI (aurora@fjsp.org.br) com cópia para MAYUMI YOSHIKAWA (mayumi@fjsp.org.br).
9. Resultado
O resultado será divulgado no dia 19/out/2015.
10. Uso da imagem
Após a seleção, solicitaremos aos ganhadores ou os responsáveis (caso eles forem menores de idade)
para que assinem uma autorização para cederem seu nome e desenho à FJSP para a utilização em toda
a mídia impressa e eletrônica (cartazes, folhetos, fotos, etc.), para a divulgação do resultado do Concurso,
sem nenhum ônus e por tempo indeterminado, declarando também que os trabalhos encaminhados à
FJSP são de sua autoria e não imitações de outros desenhos.

Para mais informações:
Aurora Kyoko Nakati ou
Mayumi E. I. Yoshikawa
Tel.: 11-3288-4971
aurora@fjsp.org.br
mayumi@ fjsp.org.br

