CONCURSO
SUA HISTÓRIA E VOCÊ NO SID 2012

O CONCURSO SUA HISTÓRIA E VOCÊ NO SID 2012 tem como proposito
estimular a participação de crianças, pais e educadores, juntos, na Promoção do uso
Seguro e responsável da Internet no Brasil. O concurso pretende estimular as novas
gerações a praticarem uma navegação conjunta com seus pais e educadores para
fortalecer as relações de confiança também no ciberespaço.
O CONCURSO SUA HISTÓRIA E VOCÊ NO SID 2012 é uma realização da
SaferNet Brasil e do GVT no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Internet
Segura 2011 no Brasil (www.diadainternetsegura.org.br).

1  OBJETIVO
O CONCURSO SUA HISTÓRIA E VOCÊ NO SID 2012 tem por objetivo incentivar a
criatividade dos/das internautas na elaboração de um ROTEIRO DE UMA HISTÓRIA EM
QUADRINHOS que será utilizada na próxima campanha do Dia Mundial da Internet
Segura (Safer Internet Day) no ano de 2012.

2  REGULAMENTO
2.1  DAS INSCRIÇÕES
a)
Para participar os(as) internautas devem se inscrever, realizando o preenchimento
do formulário online disponível em http://www.diadainternetsegura.org.br, devem residir
no Brasil, ter ATÉ 18 anos de idade, sendo que os menores de 12 anos precisam ser
inscritos mediante a autorização dos pais, ou responsável legal ou educador.
b)
Serão aceitas apenas as inscrições individuais, sendo obrigatoriamente uma
criança e um(a) responsável ou educador(a) quando o candidato tiver menos de 12 anos

de idade, no ato do preenchimento do formulário online ambos os nomes devem ser
indicados.
c)
Todos(as) participantes deverão preencher corretamente o formulário online de
inscrição disponível em http://www.diadainternetsegura.org.br, com dados completos e
verídicos até às 23h59 minutos do dia 18 de Abril de 2011. Não serão considerados
os formulários ou dados enviados por outros meios.

2.2  DA ELABORAÇÃO DO ROTEIRO DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS
Após feita a inscrição no site do CONCURSO SUA HISTÓRIA E VOCÊ NO SID
2012 http://www.diadainternetsegura.org.br, os(as) internauta(s) inscritos(as) deverão
criar:
2.2.1  ROTEIRO DE UMA HISTÓRIA EM QUADRINHOS
a)
O ROTEIRO DE UMA HISTÓRIA EM QUADRINHOS será para próxima edição do
Dia da Internet Segura, que irá ocorrer no ano de 2012, tendo os quadrinhos publicados
na versão 2012 do Guia para Uso Responsável da Internet da GVT, um exemplo de roteiro
está disponível no ANEXO 01 – EXEMPLO DE ROTEIRO DE HISTORIA EM
QUADRINHO.
b)
Outras
historias
podem
ser
acessadas
através
dos
links
<http://www.internetresponsavel.com.br/criancas/historiaemquadrinhos.php>
e
<http://netica.org.br/educadores/quadrinhos>
c)
Todos os ROTEIROS DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS sugeridos devem conter
histórias INÉDITAS e DIFERENTES da citada no anexo 1 ou acessadas pelos links
citados acima.
d)
Os(as) internauta(s) inscritos(as) poderão usar livremente a criatividade e a
originalidade para criar os ROTEIROS que serão publicados na próxima edição do Dia
Mundial da Internet Segura em 2012.
e)
Podem ser utilizadas diversas técnicas e propostas, desde que tragam dicas de
como promover o uso seguro e responsável da Internet para aproveitar as muitas
oportunidades do Ciberespaço.
f)
O participante, se lhe convir, poderá contar uma história real vivida pelo mesmo ou
por outra pessoa.
g)

Fica facultativo ao participante ilustrar ou não seu roteiro.

h)

No caso dos ROTEIROS que se utilizarem de imagens, as mesmas precisam

respeitar os direitos dos autores. Preferencialmente, use imagens licenciadas em Creative
Commons <www.creativecommons.org.br>;

2.3  DO ENVIO DO ROTEIRO
a)
O ROTEIRO DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS deve ser preenchido segundo o
modelo disponível no ANEXO 02 – MODELO EM BRANCO DE ROTEIRO DE HISTÓRIA
EM QUADRINHOS.
b)
Os(as) internauta(s) inscritos(as) deverão também elaborar um relato de uma
situação vivida na Internet que pode servir de exemplo e ajudar outras pessoas a
desfrutarem da Internet, maximizando os benefícios e minimizando os riscos online.
c)
O relato deve preferencialmente estar no formato de arquivo .txt, com no máximo
3.000 (três mil) caracteres.
d)
Tanto o ROTEIRO DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS devidamente preenchido
quanto o relato, devem envidados em anexo para o email sidbr@safernet.org.br com o
titulo do SID2012 até o dia 04 de Abril de 2011.
e)
Os(as) internauta(s) inscritos(as) podem enviar quantos ROTEIRO DE HISTÓRIA
EM QUADRINHOS desejarem, sendo que apenas um poderá ser premiada.
f)
Caso não seja possível enviar a produção através do formulário online,
também poderá ser enviado por correspondência registrada para o seguinte endereço:
CONCURSO SID 2012  Safernet Brasil
R. Agnelo Brito, 110 Sala 402 Ed.20
Garibaldi  Salvador/BA
CEP: 40210245
g)
A data final para o envio dos produtos será até às 23h59 minutos do dia 4 de
Abril de 2011. Não serão considerados os produtos enviados por outros meios.

3  CRITÉRIOS
O juri será composto por:
– GVT
– SaferNet Brasil
– Danielle Lourenço
– Bruno Aziz
– ABMP
– MPFRJ

– CHILDHOOD
E elegerá os ganhadores com base nos critérios:
a)

Objetividade

b)

Replicabilidade

c)

Abordagem do tema

d)

Efeito multiplicador

e)

Interatividade

f)

Repercussão da atividade

4 – DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados
www.diadainternetsegura.org.br

no

dia

30

de

Abril

no

site

5 – PRÊMIOS
a)

Prêmio do primeiro lugar: Um Ipad.

b)

Prêmio do segundo lugar: Um Netbook.

c)

Prêmio do terceiro lugar: Uma Maquina Fotográfica 12MP.

d)
Para os participantes que ficarem entre o quarto e o décimo lugar receberam como
premiação Ilustração e Publicação dos ROTEIROS e um Kit pedagógico para a família
com camiseta, vídeos, caneta e pasta.

6 – DISPOSIÇÕES GERAIS
a)
A organização do concurso admite que, uma vez inscritos, os participantes
conhecem e aceitam integralmente as regras deste edital. Qualquer dúvida ou
esclarecimento pode ser encaminhado através do email: concursos@safernet.org.br

ANEXO 01 – EXEMPLO DE ROTEIRO DE HISTORIA EM
QUADRINHO
Título
(Des)encontros na Net
Roteirista Rodrigo Nejm
Arte
Bruno Aziz
Página 01
ILUSTRAÇÃO
QUADRO

DESCRIÇÃO

TEXTO/DIALOGO

1

menino fala ao telefone / menina
observa pela porta

Menino – Então beleza! Vou entrar na sala 10.
Vê se não demora!

2

menina em outra sala

Menina – Hum... Sala 10! (pensamento)

3

menina observa menino no computador

Menina – Também vou nessa! (Pensamento)

4

menina corre do quarto do menino para
o computador do pai passando pela sala

Menina – vou lá no PC do meu pai... (fala)

5

menina na frente do computador
teclando

Sala 10: / Bruninha: Tecla comigo? (texto na tela
do computador)

6

menina na continua na frente do
computador teclando

Eu: Claro linda Onde vc mora? / Bruninha: Na
mesma casa que você, bobo! (texto na tela do
computador)

7

8

9

Eu: Duvido! Então diz onde eu moro. / Bruninha:
menina na continua na frente do
Vc mora na casa 12 da R. das Flores. (texto na
computador teclando / menino aparece tela do computador) / Menino – Ei com quem
você está teclando? (pergunta para a menina)

menina responde sentada na cadeira

Menina – hãn... Tom?! Você não está on line?
(exclama)

Menino – Já sai. Olha! Ele tá perguntando se
você está sozinha... (fala para menina) / Menina
dialogo dos personagens, menino de pé
– Ai meu Deus, acho que escrevi nosso
e menina sentada na cadeira
endereço para um estranho. Pensei que era
você. (explica para o menino)

ANEXO 02 – MODELO EM BRANCO DE ROTEIRO DE HISTÓRIA
EM QUADRINHOS

Título
Roteirista
Arte
Página
QUADRO

ILUSTRAÇÃO

DESCRIÇÃO

TEXTO/DIALOGO

