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CATEGORIAS E TEMAS:

Desenho  
Ensino Fundamental (1º ao 5º 

ano): A Turma da Mônica visita o 
Museu da Imprensa

Redação
Ensino Fundamental:

 (6º  ao 9º ano): 
A Copa do Mundo de 

futebol no Brasil

Poesia
Ensino Médio (1º ao 3º ano):
As conquistas brasileiras em 

copas do mundo

Artigo
Ensino Superior: 

Bicentenário de criação 
do   jornal “O Patriota” —

 Importância para a ciência 
e para a cultura do Brasil
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XVI CONCURSO NACIONAL MUSEU DA 
IMPRENSA – 2013/2014

Desenho, Redação, Poesia e Artigo 

O Concurso Museu da Imprensa – Desenho, Redação, Poesia e Artigo é uma 

iniciativa cultural bem-sucedida da Imprensa Nacional. Alcança, em 2013, a décima sexta 

edição com o registro da produção intelectual e artística dos alunos oriundos de escolas 

públicas e particulares de todo o território brasileiro, motivo de grande satisfação para a 

Imprensa Nacional.

Na edição deste ano, o foco dominante é a Copa do Mundo de futebol no Brasil, 

em 2014, tema das categorias de Poesia e Redação, que representa mais uma intervenção 

do Museu da Imprensa para promover a refl exão a respeito de temas contemporâneos 

nacionais e internacionais. Além de provocar, também se abre como fonte credenciada de 

pesquisa ao expor a cobertura jornalística das conquistas brasileiras nas copas mundiais 

de futebol.

A categoria de Desenho inova na exigência de criatividade dos estudantes e 

propõe um avanço na representação das peças do seu acervo: a peça a ser desenhada 

virá a público na agradável companhia de um dos personagens da Turma da Mônica, 

uma cortesia da Maurício de Sousa Produções aos estudantes da primeira fase do ensino 

fundamental.  A inovação se estendeu aos estudantes de nível superior, agora com as  

normas menos rígidas do artigo em relação à monografi a das edições anteriores, entretanto 

sem abrir mão do rigor no trato da língua portuguesa. Afi nal o desafi o do tema vai para 

um pioneiro do jornalismo brasileiro, o periódico “O Patriota”, que em 2013 completa 

duzentos anos de lançamento.

A Imprensa Nacional cumpre — no esforço continuado de realização do 

Concurso Museu da Imprensa — com a sua responsabilidade sociocultural de realçar 

sempre os patrimônios e eventos da cultura e de estimular a refl exão sobre os valores da 

memória nacional, acreditando no comprometimento e no talento dos jovens estudantes 

do nosso País.
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       OBJETIVOS

Incentivar a pesquisa e a produção intelectual sobre a importância da Imprensa 
Nacional para o País e para o cidadão, por meio de seus produtos e seus serviços, e para a 
vida cultural brasileira, com suas iniciativas e realizações ao longo de mais de dois séculos; 
estimular os trabalhos de pesquisa histórica nas escolas públicas e particulares de todo o 
País em torno da temática do futebol; interagir personagens da história em quadrinhos 
da Turma da Mônica com o Museu; pesquisar a infl uência do jornal “O Patriota” para a 
ciência e cultura brasileiras.Despertar nos estudantes o interesse pela visitação a museus 
e instituições históricas.

CATEGORIA ARTIGO
ENSINO SUPERIOR

TEMA: BICENTENÁRIO DE CRIAÇÃO DO 
JORNAL “O PATRIOTA” – importância para a 

ciência e para a cultura do Brasil

Impresso de janeiro de 1813 a dezembro de 1814, na então Impressão Régia, 
hoje Imprensa Nacional, “O Patriota” é reconhecido como o primeiro periódico a publicar 
ciência no Brasil e também o pioneiro na apresentação de ilustrações. Divulgou ainda 
importantes artigos literários e valiosas narrativas sobre as primeiras expedições científi cas 
de desbravadores do interior brasileiro.  

Art. 1º Podem participar do Concurso Museu da Imprensa, na categoria Artigo, 
os estudantes universitários matriculados em quaisquer cursos de instituições de ensino 
superior de todo o País, no ano de 2013, reconhecidas pelo Ministério da Educação;

 Art. 2º Cada estudante só poderá concorrer com um trabalho;
 Art. 3º O texto do trabalho deverá ser original, escrito no idioma português e deve 

obedecer à estrutura típica do artigo de análise (título, introdução, corpo e conclusão). 
Além disso, deve apresentar argumentos com, ao menos, três justifi cativas. O texto deve 
também respeitar a topicalidade (tema único);

 Art. 4º Os trabalhos deverão ser apresentados em duas vias impressas, no 
formato A4, com espaço duplo, em corpo 12, mínimo de quatro mil e máximo de cinco 
mil caracteres (com espaços), com uma cópia em mídia digital. Em ambas as versões 
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(impressa e CD-R) deverão constar o nome, o telefone e o endereço completo do aluno e 
da instituição em que esteja matriculado, bem como o curso que frequenta;

Art. 5º O trabalho deverá ser encaminhado com uma declaração da instituição 
superior de ensino, informando que o aluno está devidamente matriculado e frequentando 
o curso mencionado;

Art. 6º Os artigos serão avaliados por Comissão Julgadora, que levará em conta 
o ineditismo dos trabalhos, bem como o seu aprofundamento, estilo, contribuição para a 
construção do conhecimento e da refl exão sobre o tema, e respeito às normas da língua 
portuguesa;

Art. 7º  Serão premiados os trabalhos classifi cados nos dois primeiros lugares;
Art. 8º A premiação será com depósito em caderneta de poupança da Caixa 

Econômica Federal, conforme os valores abaixo:

1º lugar:  R$ 6.000,00 (seis mil reais);
2º lugar:  R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 

Art. 9º O artigo deverá ser entregue ou encaminhado por via postal até 31 
de dezembro de 2013, para a Imprensa Nacional – Coordenação de Relacionamento 
Externo/COREX/Museu da Imprensa - SIG, Quadra 6, lote 800, 70610-460, Brasília-DF, 
mencionando Concurso Museu da Imprensa - Categoria Artigo;

CATEGORIA POESIA
ENSINO MÉDIO (1º ao 3º ano)

TEMA: AS CONQUISTAS BRASILEIRAS 
EM COPAS DO MUNDO

Art. 10 Podem participar do Concurso Museu da Imprensa, na categoria de 
Poesia, os alunos de 1º ao 3º ano do ensino médio, regularmente matriculados em 
estabelecimentos de ensino público e particular de todo o País, no ano de 2013;

 Art.  11  Cada participante só poderá concorrer com um trabalho;
Art.  12  A poesia deverá ser individual e inédita;
Art.  13 A poesia deverá ser digitada em papel formato A4, em corpo 12, espaço 

duplo, devendo ocupar uma só folha, em apenas uma das faces do papel;
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Art.  14 Deverão constar na folha em que a poesia for digitada o seu título e o 
primeiro nome do autor, admitindo-se a utilização de pseudônimos; 

Art. 15  A poesia deverá ser encaminhada com a fi cha de inscrição individual 
fornecida pelo Museu da Imprensa e/ou disponível no sítio www.in.gov.br;

Art. 16  As poesias serão avaliadas por Comissão Julgadora, que levará em 
conta os trabalhos inéditos, que respeitem o tema genérico proposto e o padrão culto da 
língua;

Art. 17  Serão premiados os trabalhos classifi cados nos três primeiros lugares;
Art. 18  A premiação será com depósito em caderneta de poupança da Caixa 

Econômica Federal, conforme os valores abaixo:

 1º lugar:  R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais);
 2º lugar:  R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais);  
 3º lugar:  R$ 1.000,00 (mil reais);

Art. 19  Como forma de incentivo, o professor indicado em cada um dos traba-
lhos dos alunos vencedores em 1º, 2º e 3º lugares será premiado com uma caderneta de 
poupança da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais);

Art. 20  A poesia deverá ser entregue ou encaminhada por via postal, até 31 de 
dezembro de 2013, para a Imprensa Nacional – Coordenação de Relacionamento Ex-
terno/COREX/Museu da Imprensa - SIG, Quadra 6, lote 800, 70610-460, Brasília-DF, 
mencionando Concurso Museu da Imprensa - Categoria Poesia;

CATEGORIA REDAÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL (6º ao 9º ano)

TEMA: A COPA DO MUNDO DE 
FUTEBOL NO BRASIL

Art.  21  Podem participar do Concurso Museu da Imprensa, na categoria 
de Redação, os alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, regularmente ma-
triculados em estabelecimentos de ensino público e particular de todo o País, no 
ano de 2013;

Art.  22  Cada participante só poderá concorrer com um trabalho;
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Art.  23  A redação deverá ser em texto dissertativo, manuscrito, indivi-

dual, inédito e original;

Art.  24 A redação deverá ser em folha de papel pautado, em letra legível, 

máximo de 100 e mínimo de 30 linhas;

Art.  25 A redação não deverá fugir ao tema e poderá conter título que não 

será incluído na contagem de linhas;

Art. 26 A redação deverá ser encaminhada com a ficha de inscrição 

individual fornecida pelo Museu da Imprensa e/ou disponível no sítio da Imprensa 

Nacional, no endereço eletrônico www.in.gov.br;

Art.  27 As redações serão avaliadas por Comissão Julgadora, que levará 

em conta a originalidade, o encadeamento das ideias, o conteúdo e a correção 

gramatical;

Art. 28 Serão premiados os trabalhos classificados nos três primeiros 

lugares;

Art.  29  A premiação será com depósito em caderneta de poupança da 

Caixa Econômica Federal, conforme os valores abaixo:

 1º lugar:  R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais); 

 2º lugar: R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais);   

             3º lugar:  R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais);

 Art. 30  Como forma de incentivo, o professor indicado em cada um 

dos trabalhos dos alunos vencedores em 1º, 2º e 3º lugares será premiado com 

uma caderneta de poupança da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 700,00 

(setecentos reais);

Art.  31  A redação deverá ser entregue ou encaminhada por via postal, 

até 31 de dezembro de 2013, para a Imprensa Nacional – Coordenação de 

Relacionamento Externo/COREX/Museu da Imprensa - SIG, Quadra 6, lote 800, 

70610-460, Brasília-DF, mencionando Concurso Museu da Imprensa - Categoria 

Redação;
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CATEGORIA DESENHO
ENSINO FUNDAMENTAL (1º ao 5º ano)

TEMA: A TURMA DA MÔNICA VISITA O 
MUSEU DA IMPRENSA

Art. 32 Podem participar do Concurso Museu da Imprensa, na categoria de 

Desenho, os alunos de 1º ao 5º ano do ensino fundamental, regularmente matriculados 

em estabelecimentos de ensino público e particular de todo o País, no ano de 2013;

Art. 33 A participação no concurso será viabilizada com o registro presencial, 

em documento próprio, da visita do concorrente ao Museu da Imprensa;

Art. 34 Não serão considerados os trabalhos cujas visitas tenham sido feitas 

unicamente por meio da rede mundial de computadores;

Art. 35  Durante a visitação será entregue para cada aluno uma folha rascunho;

Art. 36 O aluno deverá escolher uma das peças em exposição no Museu e um 

dos personagens da Turma da Mônica e representá-los por meio de desenho em folha 

tamanho A4; 

Art. 37 O desenho deverá ser individual, inédito e original;

Art. 38 Cada participante só poderá concorrer com um trabalho;

Art. 39 O desenho deverá ser encaminhado com a fi cha de inscrição individual 

fornecida pelo Museu da Imprensa e/ou disponível no sítio da Imprensa Nacional, no 

endereço eletrônico www.in.gov.br, juntamente com a folha rascunho fornecida durante 

a visita ao Museu da Imprensa;

Art. 40 Os desenhos serão avaliados por Comissão Julgadora, que levará em 

conta a originalidade e a criatividade;

Art. 41 Serão premiados os trabalhos classifi cados nos três primeiros lugares;

Art. 42 A premiação será com depósito em caderneta de poupança da Caixa 

Econômica Federal, conforme os valores abaixo:

1º lugar:  R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais);

2º lugar:  R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais);

3º lugar:  R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais);



9

Art. 43 Como forma de incentivo, o professor indicado em cada um dos 
trabalhos dos alunos vencedores em 1º, 2º e 3º lugares será premiado com uma caderneta 
de poupança da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais);

Art. 44 O desenho deverá ser entregue ou encaminhado por via postal, até 31 
de dezembro de 2013, para a Imprensa Nacional – Coordenação de Relacionamento 
Externo/COREX/Museu da Imprensa - SIG, Quadra 6, lote 800, 70610-460, Brasília-
DF, mencionando Concurso Museu da Imprensa - Categoria Desenho;

COMISSÃO JULGADORA 

Art. 45  A Comissão Julgadora será composta por membros indicados pelos 
seguintes órgãos e instituições: Casa Civil da Presidência da República, Ministério da 
Educação, Instituto Brasileiro de Museus (Ministério da Cultura), Caixa Econômica 
Federal, Secretaria de Educação do Distrito Federal, Fundação Assis Chateaubriand, 
Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal, Sindicato 
dos Professores do Distrito Federal, Sindicato dos Professores em Estabelecimentos 
Particulares de Ensino e Academia de Letras de Brasília;

Art. 46  A  Comissão Julgadora é soberana em suas decisões, às quais não se 
admitirão recursos;

Art. 47   Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela Comissão 
Julgadora;

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 48  O prazo de entrega dos trabalhos expira, impreterivelmente, em 31 
de dezembro de 2013, considerando-se a data do carimbo de postagem para os trabalhos 
enviados via postal;

Art. 49  Os trabalhos entregues fora do prazo serão automaticamente 
desconsiderados;

Art. 50  Serão desclassifi cados os trabalhos que não se enquadrarem nas 
condições estabelecidas neste regulamento;

Art. 51 Não poderão participar deste concurso, parentes até o terceiro grau de 
servidores que exercem cargos em comissão na Imprensa Nacional ou de membros da 

Comissão Julgadora;
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Art. 52 O Museu da Imprensa não se responsabilizará pela devolução ou 
pelo extravio dos originais;

Art. 53 A inscrição do trabalho importa em autorização do autor para que 
a Imprensa Nacional possa utilizá-lo em propagandas, publicações, materiais e 
eventos institucionais, desde que citado o autor;

Parágrafo único: Na hipótese de que trata este artigo, será assegurada ao 
autor a remessa de um exemplar do veículo no qual se deu sua divulgação;

Art. 54 O resultado do concurso será divulgado no sítio da Imprensa 
Nacional, no endereço www.in.gov.br, e comunicado aos vencedores e às 
respectivas instituições de ensino constantes da ficha de inscrição;

Art. 55  A Imprensa Nacional terá o prazo de até quarenta e cinco dias, a 
contar da cerimônia de premiação, para repassar a premiação aos vencedores;

Art. 56 O premiado que residir fora do Distrito Federal receberá passagens 
e hospedagem oferecidas pela Associação Transparência Municipal, para que 
possa comparecer à solenidade de premiação;

Art. 57 A entrega dos prêmios ocorrerá em data a ser marcada pela 
Imprensa Nacional e divulgada nos jornais oficiais impressos, assim como na 
página eletrônica da Instituição;

Art. 58   O estabelecimento de ensino no qual o aluno premiado esteja 
regularmente matriculado em 2013 e o respectivo professor indicado no trabalho 
receberão diplomas alusivos à premiação;

Art. 59  Os concorrentes comprometem-se a acatar este regulamento e as 
decisões da Comissão Julgadora;

Art. 60 A Imprensa Nacional manterá o Museu da Imprensa em condições 
de visitação pública no horário comercial dos dias úteis e disponibilizará as 
imagens das principais peças do acervo, com suas respectivas descrições, no sítio 
da Imprensa Nacional.

INFORMAÇÕES
Telefone: 0800-725 6787
Portal:www.in.gov.br 

A relação dos vencedores das 15 edições anteriores 
do concurso do Museu pode ser lida 

no portal www.in.gov.br. 



Presidência da República
Casa Civil
Imprensa Nacional
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