Edital/Regulamento REDESENHO - 2012
I - APRESENTAÇÃO:
A Mata Atlântica, principal objeto de reflexão neste
concurso já ocupou 1,3 milhão km² do litoral brasileiro,
estendendo-se do Rio Grande do Norte ao Rio Grande
do Sul. Era a segunda maior floresta tropical úmida do
Brasil, só comparável à Floresta Amazônica. Hoje,
ocupa aproximadamente 52.000 Km2 (5 a 9% da mata
original). Todavia, o estado da Bahia ainda abriga
remanescentes importantes desta floresta (no Timbó, na
serra da Jibóia, nos topo de morros, no sul da Bahia,
etc.) que devem ser preservados.
A degradação dos remanescentes de mata atlântica é
decorrente do padrão de consumo e da relação
sociedade-natureza inerente ao modo de produção e
acumulação capitalista. Esse impôs à sociedade um
modelo produtivo extremamente degradador da natureza
(ALTIERI, 1998 & LEFF, 1998), reproduzido
diferentemente pelas classes sociais e escalas espaçotemporais, pois, “a crise ambiental não é uma crise
ecológica, mas crise da razão”. (2001, p. 217)
Tendo como ponto de partida as questões acima
registradas, aproveita-se o pretexto do dia Meio
Ambiente (05/junho) para potencializar as reflexões e
ações em torno das questões sócio-ambientais atuais e
propõe a realização do II REDESENHO: Concurso de
redação e desenho sobre Educação Ambiental. Tema: “A
Mata Atlântica pede socorro. O que você pode fazer
para protegê-la? Conte aí.
II- DA COMISSÃO ORGANIZADORA
A Comissão Organizadora é composta por
representantes do Grupo de Pesquisa Educação
Ambiental Crítica - GPEAC/UFRB, o Programa
Despertar, a Secretaria de Educação de Amargosa, a
EBDA, o CETEP, o Instituto Gambá e o Centro
Sapucaia.
Caberá à Comissão a responsabilidade pela organização
do concurso e o evento de premiação, garantindo a
composição do conselho científico que corrigirá as

redações e o cumprimento das normas regulamentares
presentes neste edital, bem como decidir sobre os casos
omissos.
III - DOS OBJETIVOS:
• Mobilizar e conscientizar toda a comunidade
(escolar e não-escolar) quanto à necessidade de
assegurar a preservação e conservação das riquezas
naturais, adotando valores e atitudes que garantam a
qualidade da vida presente e futura;
• Reconhecer a relevância da educação ambiental no
processo educativo como instrumento necessário à
preservação e conservação do meio ambiente, bem
de uso comum da sociedade, essencial à sadia
qualidade de vida, em especial, do bioma Mata
Atlântica.
IV – DO PUBLICO-ALVO
Poderão participar do II REDESENHO: Concurso de
redação e desenho sobre Educação Ambiental os
estudantes regularmente matriculados nas escolas
públicas e privadas do Estado da Bahia ou de projetos
educativos diversos.
V
–
DO
TEMA,
SEGUIMENTOS
E
MODALIDADES
O concurso terá como tema : “A Mata Atlântica pede
socorro. O que você pode fazer para protegê-la? Conte
aí !!!” organizado em três seguimentos e modalidades:

i

ii
iii

iv

SEGUIMENTO
Educação Infantil e Ensino
Fundamental I (do 1º ao 3º
ano) e EJA
Ensino Fundamental I e II
(4º ao 9º ano) e EJA
participantes de projetos
institucionais
(PETT,
CAPS, Tecelendo, outros)
Ensino Médio

MODALIDADE
Desenho

Redação
Redação
ou
Desenho
(fazer
opção na inscrição)
Redação

No ato da inscrição o estudante ou responsável deve
identificar a modalidade da inscrição (ver ficha de
inscrição).
A escola ou projeto poderá organizar, ou não, uma
seleção interna do(s) trabalho(s) na unidade de ensino ou
por ano escolar do ensino fundamental, ou projeto para
ser inscrito no concurso.
A pré-seleção no interior das instituições ou projetos
participantes, caso exista, deve seguir os regulamentos
presentes neste edital e não poderá ser um fator
impeditivo para inscrições fora deste contexto.
VI – DAS INSCRIÇÕES
No ato da inscrição o proponente deve, necessariamente,
apresentar:
- ficha de inscrição devidamente assinada pelo
responsável
- formulário padronizado com a redação ou desenho.
As inscrições serão feitas no Núcleo de Apoio
Acadêmico do Centro de Formação de Professores –
CFP da UFRB, Campus Amargosa, das 8h às 21 horas,
de segunda a sexta ou, através do e-mail
(inscricaoredesenho@gmail.com), entre os dias
20/03/2012 à 20/05/2012.
As redações ou desenhos inscritos pela inscrição devem
chegar escaneadas, ou seja, digitalizadas e nunca
digitadas.
A não entrega de um destes documentos acarretará na
desclassificação automática do proponente.
A concretização da inscrição é considerada pela
Comissão Organizadora um ato de aceitação, pelos
participantes, das disposições presente neste edital.
VII – DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO
Os trabalhos serão julgados por uma Comissão
Científica constituída por docentes do Centro de
Formação de Professores - CFP/UFRB e membros do
GPEAC tomando como referência na avaliação:
1. Redação: adequação quanto:
• Ás normas contidas neste edital;

•
•
•

Ao tema;
Ao gênero textual;
Ao poder de argumentação e criatividade.

2. Desenho:
• Adequação às normas contidas neste
edital;
• Relação com o tema;
• Criatividade;
• Comunicação visual
VIII- DA PREMIAÇÃO PARA TODAS AS
MODALIDADES
Estudante
Professor(a) ou Escola ou
Orientador(a)
projeto
1º
Celular
Certificado
+ Troféu
lugar
livro
2º
Kit
de Certificado
Placa
lugar
brinquedos
educativos
3º
Kit
de Certificado
Placa
lugar
material
didático
- Publicação de todas as redações vencedoras.
IX – DA DIVULGAÇÃO GERAL E DIVULGAÇÃO
DOS RESULTADOS
A divulgação do I REDESENHO: “A Mata Atlântica
pede socorro. O que você pode fazer para protegê-la?
Conte aí !!!”, ocorrerá de forma ampla, mediante a
publicação deste edital no site do GPEAC
(www.ufrb.edu.br/ambientecritico), nas redes sociais,
blogs e sites das instituições realizadoras e apoiadoras.
A divulgação nas escolas, comunidades e instituições se
fará mediante ação formativa, ou seja, por meio de
oficinas pedagógicas cuja programação deve ser
acompanhada no site de GPEAC conforme acordos
prévios estabelecidos com os parceiros.
A divulgação final dos resultados deste concurso será
feita na página do GPEAC e na cerimônia de

encerramento das atividades - sexta-feira, dia 01 de
junho de 2011, ocasião em que a Comissão
Organizadora e as instituições e grupos parceiros estarão
fazendo a entrega dos prêmios aos estudantes,
professores ou orientadores e escolas ou projetos
vencedores do concurso.
X- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Os casos omissos no presente Regulamento serão
arbitrados pela Comissão Organizadora. Este
Regulamento estará vigorando a partir da data de sua
elaboração, com validade até a data da premiação,
revogadas as disposições em contrário.

Amargosa - Bahia, 09 de Dezembro de 2011.

Contato e Contatos:
CFP/UFRB (prédio de aulas)
Fone: (75) 3634.3042
das 08 às 21 horas,
E-mail
GP Educação Ambiental Crítica:
educacaoambiental.ufrb@gmail.com
www.ufrb.edu.br/ambientecritico
E-mail REDESENHO
inscricaoredesenho@gmail.com

