
 

 

 

 

REGULAMENTO CONCURSO FACILITADOR INOVADOR 2015 

1. SOBRE O CONCURSO  

O Instituto Paramitas em parceria com a FUNTITEC promove o concurso Facilitador Inovador 2015 a fim 

de incentivar a criação autoral dos facilitadores que atuam nos Polos de Cultura Digital. A proposta é 

que os facilitadores produzam livros, utilizando a plataforma Livros Digitais, sobre a história do bairro 

onde o Polo de Cultura Digital que atuam está localizado. Além disso, o concurso promove a 

aproximação entre facilitadores e comunidade e tem como produto final livros digitais que podem ser 

utilizados como guia local para quem não conhece o bairro em questão. 

2. PÚBLICO 

Podem participar todos os facilitadores que atuam nos Polos de Cultura Digital ou no Ônibus Digital. 

 

3. TEMA 

O livro deverá contar a história do bairro em que está localizado o Polo de Cultura Digital onde o 
facilitador atua. É obrigatório que o livro contenha os seguintes itens:  

1. Historia do bairro; 

2. Informações geográficas;  

3. De 5 a 8 fotos, ilustrações ou imagens que remetam ao bairro;  

4. Entrevista com um morador de referência;  

5. Curiosidades do bairro ou sobre seus moradores; 

6. Pontos de encontro da comunidade; 

7. Festividades tradicionais no bairro; 

8. Serviços oferecidos no bairro como comércio, escolas, postos de saúde, entre outros;  

9. Como a comunidade cuida do bairro nos aspectos de organização e meio ambiente. 

  

4. NORMAS 

4.1. Será aceito um livro por Polo de Cultura Digital, podendo ser envolvidos no máximo 3  facilitadores 
na produção de cada obra. Em função do número de facilitadores em alguns Polos será necessário criar 
mais do que um grupo. 

4.2. Somente serão aceitos livros publicados na plataforma Livros Digitais que contenham  no mínimo 
10 páginas.  

4.3. Os livros deverão estar de acordo com a norma culta da Língua Portuguesa.  

4.4.  Os livros devem abordar os 09 pontos tratados no item 3.  

4.5. É expressamente proibida a publicação de conteúdos que depreciem o bairro ou seus moradores.  

4.6. Os livros deverão respeitar os direitos autorais, tanto no que se refere às imagens quanto ao 
conteúdo, devendo trazer as devidas referências quando utilizado materiais de outros autores.  

4.7. A seleção do livro vencedor será feita por uma Comissão Julgadora, definida pela direção do 
Instituto Paramitas. 

4.8. À organização do Concurso está reservado o direito de divulgar e de expor os livros publicados e 
inscritos no concurso. 

 

 

http://www.livrosdigitais.org.br/
http://www.livrosdigitais.org.br/


 

 

 

 

5. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

Para participar do Concurso é necessário fazer a formação e cadastro na plataforma dos Livros Digitais 
seguindo as orientações dadas para o grupo do Polo Digital pela Coordenação do Concurso. Aos 
facilitadores será dado apoio técnico em relação ao uso da Plataforma, bem como, facilidades de acesso 
e local para desenvolvimento do projeto. 

 

 

6. CRONOGRAMA 

Os livros serão recebidos  até 04 de dezembro de 2015.  

O link do livro digital finalizado deve ser enviado para o e-mail anna@institutoparamitas.org.br 

A identificação dos(as) autor(as) deverá ser feita no texto do e-mail, com as seguintes informações:  
• Nome(s) completo(s); 
• Polo de Cultura Digital que atua. 

O resultado do Concurso Facilitador Inovador será divulgado em 18 de dezembro de 2015 na ocasião 
do encerramento das atividades de 2015 nos Polos de Cultura Digital. 

 

7. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

A Comissão Julgadora baseará a sua avaliação nos seguintes critérios:  

• Atendimento aos requisitos do regulamento. 
• Originalidade. 
• Criatividade. 
• Estética. 

A decisão da Comissão Julgadora é soberana e irrecorrível. 

A Comissão Julgadora reserva-se o direito de não selecionar nenhum dos trabalhos se considerar que os 
objetivos do concurso não foram atendidos. 

8. PREMIAÇÃO 

Um único grupo será premiado: cada integrante do grupo receberá um tablet. 

 
Os prêmios são individuais e intransferíveis e não poderão ser trocados por outros itens. Mais itens 
podem ser objeto de premiação, de acordo com novas possibilidades. 

 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS 

No ato de cadastramento na Plataforma Livros Digitais, os(as) participantes se declaram cientes e 
autorizam a divulgação de seus nomes, imagens e áudios pelo Instituto Paramitas para a divulgação da 
plataforma Livros Digitais. 
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