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EDITAL DO CONCURSO “MASCOTE DO COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRÁFICA TURVO-GRANDE: VAMOS DAR VIDA AO 

TURVINHO!” 

 

O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA TURVO-GRANDE (CBH-TG), por meio 

da CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (CT-EA), convida a todos 

para participarem do concurso para a escolha da mascote do CBH-TG, o(a) 

“Turvinho(a)”.  

O concurso “Mascote do Comitê da Bacia Hidrográfica Turvo-Grande: Vamos dar 

vida ao Turvinho!” tem por objetivos: sensibilizar os alunos da rede estadual de 

ensino sobre o papel do Comitê de Bacia Hidrográfica na preservação dos nossos 

rios e das reservas subterrâneas de água, bem como na promoção do uso racional 

desse recurso natural e essencial à vida de todos nós; e criar um personagem para 

fortalecer a identidade do CBH-TG em materiais informativos e educativos.   

 

REGULAMENTO 

1. CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão se inscrever os estudantes regularmente matriculados no ENSINO 

MÉDIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO dos municípios com território na 

Unidade de Gerenciamento dos Recursos Hídricos Turvo/Grande – UGRHI 15 

(item “1”, do Anexo I). 

 

2. NORMAS 

2.1. Gerais 

Partindo dos materiais de apoio indicados no Anexo II, que tratam da atuação e 

importância do Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH), pede-se que os alunos criem 

uma proposta de personagem para a mascote “Turvinho(a)”, que será o(a) 

protagonista de futuras publicações educativas e informativas a serem elaboradas 

pelo CBH-TG. 
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Cada proposta de personagem para mascote do CBH-TG deverá contemplar: 

A) uma ilustração do(a) “Turvinho(a)”; 

B) um texto narrativo contando a história do(a) personagem ilustrado(a). 

A elaboração da ilustração e do respectivo texto deverá ser realizada por uma 

equipe de 3 (três) alunos mediante a orientação de um professor responsável. 

Cada Unidade Escolar ficará responsável por definir o número de equipes que 

participarão do concurso e a metodologia de trabalho a ser desenvolvida pelas 

equipes e os professores responsáveis. 

Os desenhos e os textos deverão ser inéditos. Os trabalhos NÃO PODERÃO ter 

sido inscritos em outros concursos e conter figuras retiradas de internet, livros, 

revistas, catálogos, folhetos etc. Em caso de infração deste tópico, a 

responsabilidade será do autor. 

 

2.2. Trabalhos a serem apresentados: ilustração e texto sobre a mascote - 

“Turvinho(a)” 

A ilustração da mascote deverá ser feita em papel sulfite de tamanho A4 (210 x 

297 mm – orientação em formato “retrato”), com margens de 2 (dois) centímetros. 

Poderão ser usadas técnicas de pintura como aquarela, lápis de cor, cola colorida, 

caneta hidrográfica, giz de cera ou guache. 

O texto sobre a história da mascote deverá ser uma breve narrativa sobre a 

origem do(a) personagem e as ações que este(a) realiza em benefício da 

conservação dos recursos hídricos em nossa bacia hidrográfica. A narrativa deverá 

apresentar também elementos relacionados à atuação do Comitê de Bacia 

Hidrográfica. A extensão do texto será de, no máximo, 01 (uma) página impressa 

(apenas frente) com as seguintes configurações: 

Margens: superior - 3 cm, inferior - 2 cm, direita - 2 cm, esquerda - 3 cm 

Espaçamento das linhas: 1,5 (um e meio) 

Letra: Times New Roman, 12 

Formato de papel: A4 

Tanto a ilustração quanto o texto deverão trazer, no verso, apenas o nome 

completo dos alunos da equipe.  

Serão eliminados os trabalhos que não estiverem de acordo com os critérios 

acima. 
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2.3. Inscrição dos trabalhos 

Para a inscrição deverão ser enviados os seguintes documentos: 

- Uma ilustração do personagem e o respectivo texto narrativo (nos 

termos do item “2.2”); 

- Autorização de Cessão de Direitos Autorais e de Imagem (Anexo III) 

- Ficha de Inscrição (Anexo IV); 

- uma cópia da certidão de nascimento, ou do RG Escolar, ou qualquer 

documento que possa assegurar que o responsável que está autorizando 

a participação do aluno é realmente quem responde por ele legalmente. 

As Unidades Escolares interessadas em participar realizarão um concurso interno 

(nos termos do item “3.1” deste edital) e selecionarão, cada uma, 01 (um) 

trabalho, o qual deverá ser enviado à Diretoria de Ensino competente até o dia 

08/05/2015. 

As Diretorias de Ensino pré-selecionarão os 02 (dois) melhores trabalhos 

enviados pelas Unidades Escolares da sua jurisdição, com base nos critérios 

descritos nos itens “2.2” e “4” deste edital, e enviarão à Secretaria Executiva do 

CBH-TG. 

Para que se efetive a inscrição no concurso, a documentação listada acima deverá 

ser encaminhada em envelope fechado contendo a identificação do nome dos alunos 

da equipe concorrente e a inscrição “Concurso ‘MASCOTE DO COMITÊ DA BACIA 

HIDROGRÁFICA TURVO-GRANDE: VAMOS DAR VIDA AO TURVINHO!’, até o 

dia 18/05/2015, na sede da Secretaria Executiva do CBH-TG (localizada na 

Avenida Otávio Pinto Cesar, 1400 – Bairro Cidade Nova – CEP 15085-360 – São 

José do Rio Preto/SP). O envio poderá ser realizado por meio de correspondência 

validada pela data inscrita no carimbo dos correios ou entregue em mãos das 8h30 

às 12h00 ou das 13h30 às 16h00. 

A inscrição no concurso não necessita de comunicação prévia à Unidade Escolar 

e aos alunos concorrentes, sendo considerada concretizada no momento da 

entrega/envio da documentação supramencionada. 

 

 

 



 

 
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA TURVO / GRANDE 

Av. Otávio Pinto César nº 1400 - Cidade Nova - São José do Rio Preto / SP - CEP 15085-360 
Fone / Fax : (17) 3226-5302 / 3227-2108 - Email : comitetg@gmail.com 

 

 

2.4. Direitos Autorais 

Os pais ou responsáveis pelos alunos concorrentes deverão preencher Autorização 

de Cessão de Direitos Autorais e de Imagem (Anexo III), transferindo a título 

gratuito, os direitos autorais sobre os desenhos e textos inscritos no concurso e 

sobre a imagem do autor ao CBH-TG, autorizando a reprodução, difusão e 

utilização dos mesmos para fins culturais e de comunicação social.  

Ao CBH–TG está reservado o direito de publicar nos órgãos de comunicação social 

o desenho e texto escolhidos pela Comissão Final de Julgamento de que trata o 

item “2.2” deste regulamento, acompanhado do nome e imagem dos autores, não 

podendo os concorrentes fazê-lo por si antes da divulgação oficial dos finalistas 

pelo CBH-TG. 

A mascote escolhida pelas Unidades Escolares não será devolvida e fará parte do 

acervo do CBH–TG, podendo ilustrar qualquer material impresso pertencente ao 

mesmo, por tempo indeterminado, sem a necessidade de nova anuência ou cessão do 

autor. 

A participação neste concurso pressupõe a plena aceitação das regras do 

regulamento do concurso. 

Os participantes do concurso, professores e Unidades Escolares garantem e 

responsabilizam-se perante o CBH-TG pelo cumprimento das disposições em 

matéria de propriedade intelectual e direito de imagem sobre os desenhos e 

textos apresentados, declarado que sua difusão e/ou reprodução no concurso não 

lesam nem prejudicam quaisquer direitos de terceiros. 

 

3. COMISSÕES DE SELEÇÃO 

3.1. Comissão Escolar de Seleção  

A Comissão Escolar de Seleção escolherá o melhor trabalho (ilustração e 

respectivo texto narrativo) elaborado no âmbito da Unidade Escolar e o enviará 

para a Diretoria de Ensino à qual está vinculada.  

Será composta por professores e o gestor da Unidade Escolar. A definição do 

número de participantes desta comissão ficará a cargo da direção da Unidade 

Escolar. 
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3.2. Comissão Regional de Seleção 

A Comissão Regional de Seleção escolherá os 2 (dois) melhores trabalhos dentre 

os pré-selecionados pelas Unidades Escolares de sua jurisdição e os enviará para a 

Secretaria Executiva do CBH-TG, acompanhado da documentação informada no 

item “2.3”. 

Será composta pelos PNCPs e o Diretor do Núcleo Pedagógico que atuam na 

respectiva Diretoria de Ensino. A definição do número de participantes ficará a 

cargo do dirigente da Diretoria de Ensino. 

 

3.3. Comissão Final de Seleção 

A Comissão Final de Seleção será responsável pela seleção dos trabalhos enviados 

pelas Diretorias de Ensino e a escolha dos 03 (três) FINALISTAS.  

Será composta por membros da Câmara Técnica de Educação Ambiental – CT-EA 

do CBH-TG. Será VEDADA a participação, nas reuniões desta nesta comissão, de 

representantes da rede estadual de ensino, membro ou não da câmara técnica, 

visando manter a imparcialidade das decisões. 

A avaliação pela Comissão Final de Seleção será realizada sem vistas às fichas 

de inscrição, a fim de que não haja influência de nomes ou origem dos autores 

sobre as escolhas. 

 

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

Os trabalhos elaborados serão selecionados pela Comissão Escolar, Comissão 

Regional e Comissão Final de Seleção de acordo com os seguintes critérios: 

a) Atendimento aos objetivos do concurso; 

b) Clareza na expressão das ideias; 

c) Originalidade e criatividade. 

 

Serão eliminados os trabalhos que não estiverem de acordo com os critérios 

acima. 
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5. CONSULTA PÚBLICA 

Os 03 (três) trabalhos considerados FINALISTAS participarão de votação aberta 

ao público a ser realizada por meio do website do CBH-TG 

(http://www.comitetg.com.br). A ilustração e respectivo texto mais votados entre 

os finalistas definirão o trabalho VENCEDOR do concurso. 

 

6. PREMIAÇÃO 

A cerimônia de premiação será realizada durante a Semana de Meio Ambiente do 

CBH-TG, a ser realizada na primeira quinzena de junho de 2015, em data a ser 

divulgada posteriormente.  

As equipes de alunos-autores e seus respectivos professores responsáveis, cujos 

trabalhos tiverem sido classificados no 3º e 2º lugares, receberão prêmios 

individuais.  

A equipe de alunos-autores e seu professor responsável classificados em 1º 

lugar receberão, simbolicamente, o PRÊMIO “MARIA GUILHERMINA BOLINI” 

e também prêmios individuais. 

A natureza dos prêmios será divulgada oportunamente pela Secretaria Executiva 

do CBH-TG.  

 

7. CRONOGRAMA 

1. Trabalho com os alunos, confecção das ilustrações e textos, seleção dos 

trabalhos pela Comissão Escolar de Seleção e envio dos pré-selecionados para a 

respectiva Diretoria de Ensino: entre 17/03/2015 e 08/05/2015; 

2. Escolha dos 02 (dois) melhores trabalhos pela Comissão Regional de Seleção e 

envio à Secretaria Executiva do CBH-TG: entre 09 e 18/05/2015;  

3. Escolha dos 03 (três) finalistas pela Comissão Final de Seleção: entre 19 e 

21/05/2015; 

4. Disponibilização dos trabalhos finalistas no website do CBH-TG 

(http://www.comitetg.com.br) para consulta pública e eleição do trabalho 

vencedor: entre 25 e 29/05/2015; 

5. Divulgação do resultado e cerimônia de premiação da equipe de autores e 

professor responsável: durante a Semana de Meio Ambiente do CBH-TG, a ser 
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realizada na primeira quinzena de junho de 2015, em data a ser divulgada 

posteriormente.  

 

8. CONTATO E ESCLARECIMENTOS 

 

SECRETARIA EXECUTIVA DO CBH-TG 

Avenida Otávio Pinto Cesar, 1400 – Bairro Cidade Nova – CEP: 15085-360 

São José do Rio Preto/SP 

E-MAIL: comitetg@gmail.com / Telefone: 17- 3227-2108  
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ANEXO I 

MUNICÍPIOS COM TERRITÓRIO NA UGRHI 15 E AS DIRETORIAS DE ENSINO ÀS 

QUAIS ESTÃO VINCULADOS 

 

 

Figura 1. Municípios com território na área de atuação do Comitê da Bacia Hidrográfica 

Turvo-Grande (UGRHI 15). Fonte: Arquivo CBH-TG. 

 

 

 

     

Figura 2. Área de jurisdição das Diretorias de Ensino localizadas na UGRHI 15. Fonte: 

SEE. 
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DIRETORIA DE ENSINO DE BARRETOS: 

ALTAIR, BARRETOS, COLINA, OLÍMPIA, SEVERÍNIA. 

DIRETORIA DE ENSINO DE CATANDUVA: 

ARIRANHA, CAJOBI, CATANDUVA, CATIGUÁ, EMBAÚBA, NOVAIS, PALMARES 

PAULISTA, PARAÍSO, PINDORAMA, SANTA ADÉLIA, TABAPUÃ. 

DIRETORIA DE ENSINO DE FERNANDÓPOLIS: 

ESTRELA D’OESTE, FERNANDÓPOLIS, GUARANI D’OESTE, INDIAPORÃ, 

MACEDÔNIA, MERIDIANO, MIRA ESTRELA, OUROESTE, PEDRANÓPOLIS, 

POPULINA, TURMALINA. 

DIRETORIA DE ENSINO DE JABOTICABAL: 

BEBEDOURO, MONTE ALTO, MONTE AZUL PAULISTA, TAIAÇU, TAIÚVA. 

DIRETORIA DE ENSINO DE JALES: 

ASPÁSIA, DOLCINÓPOLIS, JALES, MESÓPOLIS, PARANAPUÃ, SANTA 

ALBERTINA, SANTA CLARA D’OESTE, SANTA FÉ DO SUL, SANTA RITA 

D’OESTE, SANTA SALETE, SANTANA DA PONTE PENSA, TRÊS FRONTEIRAS, 

URÂNIA, VITÓRIA BRASIL. 

DIRETORIA DE ENSINO DE JOSÉ BONIFÁCIO: 

BÁLSAMO, MIRASSOL, MONTE APRAZÍVEL, TANABI. 

DIRETORIA DE ENSINO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO: 

CEDRAL, GUAPIAÇU, ICÉM, IPIGUÁ, MIRASSOLÂNDIA, NOVA GRANADA, 

ONDA VERDE, ORINDIÚVA, PALESTINA, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, UCHOA. 

DIRETORIA DE ENSINO DE TAQUARITINGA: 

CÂNDIDO RODRIGUES, FERNANDO PRESTES, PIRANGI, VISTA ALEGRE DO 

ALTO. 

DIRETORIA DE ENSINO DE VOTUPORANGA: 

ÁLVARES FLORENCE, AMÉRICO DE CAMPOS, CARDOSO, COSMORAMA, 

PARISI, PAULO DE FARIA, PONTES GESTAL, RIOLÂNDIA, VALENTIM 

GENTIL, VOTUPORANGA. 
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ANEXO II 

MATERIAL DE APOIO 

 Uma vez que um dos objetivos do Concurso é sensibilizar os alunos da rede 

estadual de ensino sobre o papel do Comitê de Bacia Hidrográfica na preservação 

dos nossos rios e das reservas subterrâneas de água, recomenda-se que o tema 

“Comitê de Bacia Hidrográfica” seja trabalhado com os alunos que participarão do 

mesmo. 

 Sugere-se, para tanto, como material de apoio para a realização de 

atividades com os alunos, as seguintes publicações: 

 Comitê de Bacias: o que é e o que faz? Série Capacitação em Gestão de 

Recursos Hídricos – Volume 1. Agência Nacional de Águas. Disponível em: 

http://goo.gl/eAolJC.  

 Relatório de Situação dos Recursos Hídricos 2014 da UGRHI 15. Disponível 

em: http://goo.gl/Ajhvoi. 

 Vídeos explicativos sobre o funcionamento de um comitê de bacia 

hidrográfica e outros temas relacionados: 

https://www.youtube.com/user/anagovbr. 

 Além da sugestão de materiais, a Secretaria Executiva do CBH-TG fica à 

disposição para a realização de palestras e reuniões sobre o tema para os 

professores, dentro do prazo previsto no subitem “1”, do item “7” do Edital, com 

vistas a contribuir para os trabalhos a serem desenvolvidos junto aos alunos.   

 

 

 

 

  

http://goo.gl/eAolJC
http://goo.gl/Ajhvoi
https://www.youtube.com/user/anagovbr
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ANEXO III 

CONCURSO “MASCOTE DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA TURVO-GRANDE: 

VAMOS DAR VIDA AO TURVINHO!” 

 

Autorização de Cessão de Direitos Autorais e Imagem 

 

Eu_________________________________________________________________, 

nacionalidade _________________________, estado civil ______________________, 

profissão_______________________________________, residente e domiciliado em 

___________________________, Estado de _____, na Rua 

___________________________________________________________________, 

portador do RG nº ________________________, órgão emissor ______, CPF nº 

___________________________, na qualidade de responsável pelo(a) aluno(a) 

_________________________________________________________, portador do 

RG nº ____________________, inscrito no CONCURSO “MASCOTE DO COMITÊ DA 

BACIA HIDROGRÁFICA TURVO-GRANDE: VAMOS DAR VIDA AO TURVINHO!” e 

estudante da escola __________________________________________________, 

localizada no município de _____________________________, Estado _______, 

AUTORIZO o Comitê da Bacia Hidrográfica Turvo-Grande (CBH-TG) a reproduzir, 

difundir, utilizar e publicar: (i) o trabalho inscrito no referido concurso, acompanhado do 

nome do autor, e (ii) a imagem do autor, em qualquer meio de comunicação, por tempo 

indeterminado e sem qualquer retribuição financeira, para fins culturais e de comunicação 

social.  

 

____________________________, _______ de ________________ de 2015. 

 

______________________________________ 

Responsável legal 
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ANEXO IV 

CONCURSO “MASCOTE DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA TURVO-GRANDE: 

VAMOS DAR VIDA AO TURVINHO!” 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Prezado(a) Professor(a), 

Com o objetivo de estabelecer uma comunicação mais efetiva entre o Comitê da Bacia 

Hidrográfica Turvo/Grande e os professores é muito importante a sua colaboração para o 

preenchimento dos dados abaixo. 

 

1. Identificação da Unidade Escolar 

Unidade Escolar: ______________________________________________________ 

Nome do Gestor:______________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________ 

Bairro: _______________________________ Cidade: ________________________ 

 CEP.:______________ Tel/Fax: __________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________ 

 

2. Identificação do Professor Responsável 

Nome: ______________________________________________________________ 

Tel/Fax: ____________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________ 

 

3. Identificação do autores do trabalho 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

Tel: ______________ E-mail: ____________________________________________ 

Idade: _____ anos     Sala: (    ) 1º ano  (    ) 2º ano   (    ) 3º ano 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

Tel: ______________ E-mail: ____________________________________________ 

Idade: _____ anos     Sala: (    ) 1º ano  (    ) 2º ano   (    ) 3º ano 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

Tel: ______________ E-mail: ____________________________________________ 

Idade: _____ anos     Sala: (    ) 1º ano  (    ) 2º ano   (    ) 3º ano 

 


