L ápis Astral
Concurso de Desenho em comemora ção ao Ano
Internacional da Astronomia (AIA2009)
NORMAS
Tema: ASTRONOMIA
Categorias:
A – Até 7 anos
B – De 8 a 10 anos
C – De 11 a 14 anos
D – De 15 a 17 anos
E – A partir de 18 anos
Observação: Só poderão participar pessoas residentes em Pelotas e municípios pertencentes à 5a CRE.
Entrega do Desenho:
Prazo: De 13 a 30 de outubro de 2009 (Para envio por correio, será considerada a data de envio do
desenho e o carimbo do Correio)
Local: Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPel (Campus Anglo Sala 204) ou pelo correio para o
endereço Lápis Astral – PREC – Rua Gomes Carneiro, 01 – Centro – Pelotas, RS - Caixa Postal 354 ·
CEP 96010-610. A entrega pessoal deve ser feita no Protocolo da UFPel, no Campus Anglo, térreo.
Documentação: Desenho sem dobras ou amassado e Ficha de Inscrição preenchida (em caso de menor
de idade, com a identificação e assinatura do responsável). No envelope, colocar o nome do Concurso
(“Lápis Astral”) e a categoria de idade na qual o desenho se enquadra (A, B, C, D ou E). A ficha de
inscrição encontra-se no site www.ufpel.edu.br/aia2009/
Especificações:
* Cada pessoa pode concorrer com apenas um desenho;
* Pode ser usada qualquer técnica de desenho;
* Em folha de qualquer natureza de tamanho A4 ou aproximado (21cm x 29,7 cm);
* O desenho não pode conter assinatura ou qualquer outro símbolo que identifique o autor;
* O desenho não pode estar dobrado nem amassado;
* Não serão admitidos desenhos elaborados em computador, com colagens, decalques, logomarcas
governamentais e logomarcas dos promotores do Concurso, imagens registradas e desenhos de natureza
apelativa.

Prazos:
30/outubro – Data final para a entrega do desenho;
10/novembro (Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento) – Divulgação no site dos
trabalhos entregues;
30/novembro – Divulgação no site da lista dos trabalhos vencedores;
02/dezembro (Dia da Astronomia no Brasil) – Abertura da Exposição, entrega da premiação e
Encerramento do Ano Internacional da Astronomia em Pelotas (local a ser divulgado).
Premiação:
O primeiro lugar de cada categoria receberá um telescópio refrator modelo SK9AZ2 da Celestron.
Promo ção :

Grupo de Astrof ísica / Pr ó-Reitoria de

Extens ão e Cultura da UFPel
Patroc ínio :

