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REGULAMENTO CONCURSO “EM TEMPOS DE PANDEMIA
LEITURA É TERAPIA”.

1. Objetivo

Considerando-se o cenário atual onde o Isolamento Social é melhor forma de
conter o avanço da Pandemia, o ato de ler pode transformar um momento de tensão
em um momento de prazer, pois a leitura é um exercício que ajuda no controle
emocional por colocar o cérebro em pleno exercicio.
Deste modo, o objetivo deste concurso é demonstrar a importância da leitura
como uma ferramenta terapêutica para a saúde mental, onde os participantes
compartilharão com o público uma fotografia de seus momentos de leitura EM CASA!

2. Do período de participação

a) As inscrições estarão abertas a partir do dia 15/05/2020, com encerramento
no dia 26/05/2020.
b) Os interessados deverão enviar um e-mail para: bib.oriximina@ufopa.edu.br,
com as seguintes informações: Nome completo, Endereço, Número de
Telefone, Curso, turma e em Anexo a FOTO.

3. Condições gerais de participação

a) A participação no concurso está aberta a todos os alunos da UFOPA Campus
Oriximiná.
b) A leitura escolhida pelos participantes poderá ser nas modalidades: literária,
informativa, didática e etc., considerando-se os suportes: Físico e Digital.
c) Cada participante deverá selecionar uma única foto que contenha: O material
que está sendo lido e o local que deverá ser em casa.
d) Ficará a critério do participante escolher de que forma deseja apresentar sua
leitura, podendo ser: Em família, com o animal de estimação, na sala, no
quarto ou no ambiente externo da casa.
e) A foto enviada deverá conter uma legenda que descreva: O que a leitura
representa para você?
f) Não serão consideradas fotografias em que a leitura esteja sendo feita por
terceiros. Em caso de registros em família, o participante deverá aparecer
como Mediador da leitura.

5. Da premiação
a) 1º Lugar: vale compras Saraiva no valor de R$ 100,00.
b) 2º Lugar: Vale compras Saraiva no valor ds R$ 100,00
c) 3º Lugar: Vale compras Saraiva no valor de R$ 50,00

6. Da avaliação
a) As fotografias serão publicadas na Página oficial da Ufopa Campus Oriximiná
no dia 27/05/2020 e serão avaliadas pelo Público considerando-se os
critérios: Originalidade, Autenticidade e a Criatividade.
b) Serão considerados vencedores os participantes que obtiverem o maior
número de Likes.

c) Ficará facultado ao participante a mobililização do público para votar em sua
fotografia mediante envio do link. Não serão aceitas marcações de pessoas
nos comentários.
d) A votação terá o prazo de 2 (dois) dias a contar da data e hora da publicação,
conforme descrito no item A.

7. Do resultado Final e entrega da premiação

a) O resultado Final será divulgado no dia 30/05/2020, na Página Oficial da
Ufopa Campus Oriximiná.
b) A premiação ocorrerá no mesmo dia da divulgação do resultado final.

8. Da seção de direitos

a) A fotografia deverá ter sua autoria citada, ficando a Universidade Federal do
Oeste do Pará - UFOPA Campus Oriximiná, com a titularidade de todos os
direitos incidentes sobre estas, não cabendo à UFOPA, quaisquer ônus sobre
seu uso, pagamento de cachês, direitos autorais e outros pagamentos e/ ou
ressarcimentos que venham a ser reivindicados pelos participantes do
concurso no futuro.

9. Das penalidades

a) Serão automaticamente excluídos os participantes que tentarem fraudar ou
burlar as regras estabelecidas neste regulamento.

10. Das disposições finais

a) Todas as dúvidas e/ ou questões surgidas do presente concurso serão

solucionadas pelos seus respectivos organizadores.
b)

Os casos omissos, no presente regulamento, serão resolvidos pela comissão

organizadora.
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