Concurso de Revistas da F.O.B.
O concurso de revistas criado na nossa 1ª gestão à frente da F.O.B. tinha como objetivo principal incentivar
o aparecimento de artigos sobre diversos segmentos ornitológicos. Esses artigos serviram para iniciar, esclarecer
e motivar nossos criadores.
Passados 9 anos, essa iniciativa que deu bons frutos, merece a nosso ver, e após análise pela Diretoria da
F.O.B., um novo impulso.
Nosso objetivo é criar condições para que as revistas dos clubes contenham muitos artigos para orientação
e informação do nosso meio. E queremos que a grande maioria deles sejam inéditos.
Assim, com esse objetivo de informar, divulgar e sobretudo ser um meio institucional do nosso hobby,
estamos estabelecendo novos incentivos para o concurso anual de revistas.
As Regras:
1ª - O concurso será realizado anualmente por ocasião do Campeonato Brasileiro, mediante
inscrições pelos Clubes (carta à F.O.B. com 3 exemplares da revista)
2ª - A Comissão Julgadora, será composta com 3 a 5 pessoas nomeadas pela F.O.B., e terá em sua
composição no mínimo:
1 especialista em artes gráficas;
1 ornitólogo de reconhecida competência do nosso meio;
1 profissional de comunicação.
3ª - A classificação e a premiação contemplarão as 3 melhores revistas com um diploma e prêmio em
valor ou espécie equivalente a:
1º lugar: R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
2º lugar: R$ 1.600,00 (Um Mil e Seiscentos Reais)
3º lugar: R$ 1.200,00 ( Um Mil e Duzentos Reais)
4ª - As regras do julgamento:
Conteúdo:...................................................................................................................64
pontos
- Quantidade de Artigos inéditos (mínimo de 3 e até 5).................................25 pontos (até 5 pontos por artigo)
- Qualidade e interesse dos artigos inéditos.........................................................................................25 pontos
- Artigo não inédito (até3)..................................................................................................................8 pontos
- Qualidade e interesse.......................................................................................................................8 pontos
Capa:.......................................................................................................................................................10
Criatividade.................................................................................................................................................5
- Beleza Gráfica...................................................................................................................................3
- Qualidade da Impressão....................................................................................................................2

pontos
pontos
pontos
pontos

Qualidade gráfica:......................................................................................................................................10 pontos
- Papel
- Lay-out
- Impressão cores
Fotos:...............................................................................................................................................até 10 pontos
- Qualidade, quantidade e interesse (cada foto colorida vale pelo menos 2 x preto / branco)
Resultados do Campeonato do Clube:............................................................................................................6 pontos
Anuário Informativo Oficial 2004

1

Observações:
1 – Os artigos inéditos devem ser indicados na carta de inscrição sob responsabilidade do clube. Traduções,
cópias de Internet, etc., não são considerados inéditos.
2 – A F.O.B. reproduzirá na Revista Brasil Ornitológico, os artigos inéditos mais interessantes.

** ABAIXO, MODELO DE CARTA PARA INSCRIÇÃO AO CONCURSO DE REVISTAS **

À F.O.B. – Federação Ornitológica Brasileira
A/C Diretoria
Ref.: Carta de Inscrição

______________________________________,___________de___________________de__________

Prezados Senhores,

Vimos por meio desta solicitar a inscrição da Revista do nosso Clube, para a participação do Concurso de
Revistas da FOB, realizado durante o Campeonato Brasileiro de Ornitologia.
Declaramos ainda estarmos cientes e de acordo com as regras pré-estabelecidas para a participação e
julgamento das Revistas inscritas.
Indicamos abaixo os Títulos dos Artigos inéditos e dos Artigos não inéditos, nos responsabilizando pela
veracidade destas informações, bem como do(s) autor(es) e fontes.

Atenciosamente,

_____________________________________
Presidente do Clube
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