1º CONCURSO DE HQs DO IFMG IPATINGA
REGULAMENTO

1 – O 1º CONCURSO DE HQs - História e Isolamento - é promovido pelas
professoras Taciana Garrido e Marina Morena Silva, do Instituto Federal de Minas
Gerais – IFMG, campus Ipatinga, com o objetivo de estimular o aprendizado de
conteúdos das disciplinas de Inglês e História e dar oportunidade de expressão e
manifestação aos alunos e às alunas do Ensino Médio Integrado do IFMG campus
Ipatinga.
1.2 – Objetivo: trata-se de concurso para criação de HQ em língua inglesa sobre um
personagem histórico que passou por um período de isolamento.
1.3 – Os grupos participantes deverão produzir:





Uma (1) HQ, de no mínimo 10 quadros e no máximo 20 quadros, com título,
autores e bibliografia;
A HQ deve conter diálogos em inglês em pelo menos 50% de seus quadros;
A história deve ser uma biografia de algum personagem histórico que passou por
isolamento social (não necessariamente uma pandemia);
A HQ deve respeitar as características do gênero textual história em quadrinhos.

2 – Participação
2.1 – Serão aceitas inscrições de estudantes com matrícula ativa no Integrado no
campus Ipatinga em grupos de até 4 pessoas.
2.2 – Os/As participantes poderão concorrer com apenas uma inscrição, ou seja, em
um grupo e com apenas um material.
2.3 – O material deverá ser criação própria, produzido à mão ou por computador,
podendo ser uma mistura das duas técnicas.
2.4 – Os materiais produzidos poderão ser utilizados livremente pelas professoras em
atividades educacionais e/ou de divulgação.
2.3 – O material deverá ser entregue pelo link, em formato PDF ou JPG, até o dia 08
de maio de 2020, às 23h59: https://forms.gle/AY3zHzFLv28vzT7E7

3 – Resultados e premiação
3.1 – Será escolhido, por uma Comissão Julgadora, apenas um (1) trabalho vencedor.
3.2 – O grupo vencedor receberá como prêmio as seguintes obras: Persépolis, de
Marjane Satrapi; Dois irmãos, de Fábio Moon e Gabriel Bá; Retalhos, de Craig
Thompson; e Repeteco, de Bryan Lee O`Malley.

