
Regulamento – Concurso Cultural NHR Brasil

1 – Informações Gerais

O  Concurso  Cultural  NHR  Brasil tem  como  objetivo  reconhecer  materiais  artísticos
produzidos  por  cidadãos  brasileiros  sobre  a  hanseníase,  estimulando  a  expressão  de
novas mensagens sobre a doença em linguagens diversas, contribuindo com os esforços
de levar mais informações à sociedade.

A iniciativa  é  da  NHR Brasil,  organização  sem fins  econômicos  com atuação no País
desde a década de 1990, contribuindo com o enfrentamento à hanseníase por meio da
promoção e do apoio a ações de detecção precoce, tratamento integral,  prevenção de
incapacidades, reabilitação das pessoas acometidas pela doença e redução do estigma. A
NHR Brasil atua em aliança com a NLR, organização internacional com sede na Holanda,
e com as organizações  que representam a NLR na Índia, na Indonésia, no Nepal e em
Moçambique. 

2 – Participantes 

Podem participar do Concurso Cultural NHR Brasil:

I- Qualquer pessoa residente em território brasileiro, com idade de 16 anos ou
mais;

II- Caso o participante tenha idade menor de 18 anos, deverá preencher e anexar,
obrigatoriamente, os seguintes documentos: 

a) Termo de Autorização para Menores de 18 anos preenchido e assinado pelo
pai/mãe e/ou responsável maior de 18 anos; 

b) Cópia de documento de identificação dos pais e/ou responsáveis.

III- A participação é vedada a funcionários, colaboradores diretos da NHR Brasil e
pessoas com grau de parentesco com estas pessoas.

3 – Materiais 

3.1.  Concorrerão  às  premiações  materiais  originais  e  inéditos,  que  não  tenham  sido
publicados em plataformas online e/ou campanhas anteriores. 

3.2. Os materiais serão divididos em duas categorias:

1 - Categoria Artes Visuais

Ilustração, pintura, fotografia, desenho, animação, vídeo ou minidocumentário.

 
2 - Categoria Literária

Poesia, música, crônica, conto, história em quadrinhos



4 – Inscrições 

4.1 – As inscrições poderão ser realizadas online a partir do dia  06 de  abril de 2021 (a
partir das 8h) e têm como prazo final o dia 21 de maio de 2021 (até 23h). 

4.2. Serão aceitos materiais que tenham a hanseníase como tema, podendo trazer foco
para algum de seus aspectos, como: diagnóstico, histórias de convivência com a doença,
enfrentamento  ao  preconceito,  estigma  e  outros  aspectos  relacionados  diretamente  à
hanseníase e suas consequências. 

4.3.  Os materiais  poderão ter  autoria  única  ou de  mais  de  uma pessoa.  Em caso de
materiais elaborados por mais de um autor, um representante deverá ser escolhido para
fins de contato e premiação. Caberá exclusivamente ao representante receber o valor do
prêmio e distribuir entre os demais, não sendo esta uma responsabilidade da NHR Brasil. 
 
4.4 - Um autor poderá inscrever mais de um material e em mais de uma categoria. Cada
material concorrente deverá ser inscrito separadamente com toda a documentação exigida
no regulamento. No entanto, um mesmo autor não poderá ser premiado duas vezes. 

4.5 - Concorrerão às premiações apenas materiais produzidos em língua portuguesa. 

4.6 - A inscrição consiste no preenchimento da ficha de inscrição disponível no site da
NHR Brasil (www.nhrbrasil.org.br) e no envio do arquivo digital do trabalho.

4.7. Os trabalhos serão aceitos com as seguintes características e extensões de arquivos: 

Material Características Extensões de arquivos

Ilustração,
pintura,  fotografia
e desenho

Arquivos digitais ou obras feitas
a  mão  digitalizadas  ou
fotografadas  (em  boa
qualidade). 

JPEG, PNG ou PDF

Animação e vídeo Arquivos de vídeo com duração
mínima de 1 minuto e máxima
de 4 minutos

MP4 ou AVI 

Minidocumentário Arquivos de vídeo com duração
mínima de 4 minutos e máxima
de 20 minutos

MP4 ou AVI 

Poesia 
Arquivos de texto com poesias
de até 25 versos

DOC ou PDF

Conto Arquivos  de  texto  de  até  5
páginas  com  fonte  Arial
tamanho  12  e  espaçamento
entre linhas de 1,5 cm. 

DOC ou PDF

http://www.nhrbrasil.org.br/


Crônica Arquivos  de  texto  de  até  3
páginas  com  fonte  Arial
tamanho  12  e  espaçamento
entre linhas de 1,5 cm. 

DOC ou PDF

Música Arquivos  de  áudio  de  até  5
minutos

MP3

História  em
quadrinhos

Arquivos de imagem de 2 a 6
páginas

JPEG ou PDF

4.8.  Serão aceitos arquivos  diretamente anexados no e-mail ou links válidos e públicos
contendo os materiais.  Para realizar  a inscrição,  o candidato deverá enviar  a ficha de
inscrição  preenchida  e  o  arquivo  digital  ou  link  do  material  para  o  endereço
nhr@nhrbrasil.org.br com o assunto “Concurso Cultural NHR Brasil”. Para arquivos que
não cabem no envio por e-mail, sugerimos o compartilhamento através do Google Drive,
DropBox ou da plataforma WeTransfer, com envio do link por e-mail.

4.9 - No ato da inscrição, os concorrentes concordam que os materiais enviados poderão
ser  expostos,  veiculados  ou  reproduzidos  pela  NHR  Brasil  e  pela  NLR  por  tempo
indeterminado, devendo a organização citar as fontes dos materiais sem oferecer qualquer
tipo de remuneração ou indenização e sem requerer licença dos autores a cada utilização.
 
4.10 -  Os  autores  aceitam,  no  ato  da  inscrição,  os  termos  descritos  no  presente
regulamento. 

5 - Premiações

5.1 - Os trabalhos vencedores receberão os valores abaixo descritos, de acordo com as
categorias: 

CATEGORIA PRÊMIO

Artes Visuais
1º Lugar – R$ 1.000,00 
2º Lugar – R$ 800,00
3º Lugar – R$ 500,00

Literária
1º Lugar – R$ 1.000,00 
2º Lugar – R$ 800,00
3º Lugar – R$ 500,00

5.2 – A relação de finalistas será divulgada no dia 28 de maio de 2021 no site e nas redes
sociais da NHR Brasil.

5.3 - Os vencedores dos prêmios serão anunciados no dia 18 de junho de 2021 no site e
nas  redes  sociais  da  NHR  Brasil.  Os  vencedores  serão  contatados  diretamente  pela
organização do prêmio. 

5.4 - Os prêmios serão pessoais e intransferíveis, recebendo o vencedor um certificado em
alusão à premiação e o valor em dinheiro correspondente.

mailto:nhr@nhrbrasil.org.br


6 - Avaliação

6.1  -  O  julgamento  dos  materiais  será  realizado  por  uma  Comissão  Julgadora,  cujos
membros atribuirão notas variando de 1 (um) a 10 (dez) para cada trabalho, levando em
conta  os  aspectos:  adequação  ao  tema,  qualidade  técnica  e  artística,  originalidade,
aspectos  éticos  e  uso adequado  de  terminologias  que  não  reforcem o  estigma social
associado à hanseníase.

6.2 - Para concorrer à premiação, os trabalhos devem obter nota igual ou superior a 6
(seis).

6.3 – Sob nenhuma hipótese serão considerados trabalhos que não sejam de sua própria
autoria, ainda que apenas em trechos, nos termos do Art. 164, da Lei 10695/2003. 

6.4 - A Comissão Julgadora será composta por tantos membros necessários à avaliação
da quantidade dos trabalhos inscritos. Os membros serão artistas e profissionais de saúde,
educação  e/ou  comunicação  que  não  tenham  vinculação  direta  com  os  autores  dos
trabalhos concorrentes. 

6.5  -  A  Comissão  Julgadora  será  composta  a  critério  dos  organizadores,  contendo  o
mínimo de três membros. Caberá ao jurado com mais idade o voto desempate caso seja
necessário. 

6.6 - Cada trabalho vencedor receberá um prêmio e um certificado, mesmo que seja da
autoria de uma equipe. 

6.7 - Não serão aceitos recursos contra as decisões da Comissão Julgadora.

7 – Disposições finais

7.1 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Julgadora do Concurso Cultural
NHR Brasil. 

7.2 - Dúvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail nhr@nhrbrasil.org.br.
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