
 
 

 

1º Concurso Mobilize Brasil de Ilustrações 

 
O que é Mobilidade Urbana Sustentável? Não responda, desenhe!  

Inscreva-se até 22 de setembro de 2013 

 
Para marcar a Semana de Mobilidade Urbana, o portal Mobilize Brasil promove um concurso de ilustrações 

sobre o tema. O objetivo é estimular a reflexão sobre os problemas urbanos contemporâneos e promover o 

trabalho de novos artistas. 

 
Regulamento 

 Para se inscrever o candidato deverá preencher a ficha de inscrição disponível em mobilize.org.br. 

 Cada candidato poderá fazer apenas uma inscrição. 

 Cada candidato deverá enviar uma cópia do trabalho para o e-mail  design@mobilize.org.br em 

formato JPEG em alta qualidade com a ficha de inscrição preenchida no corpo do e-mail. 

 As ilustrações devem ser baseadas no tema “Mobilidade Urbana Sustentável”.  

 Pode ser utilizada qualquer técnica. 

 Os desenhos podem ser acompanhados de um texto breve. 

 Os trabalhos devem ser inéditos e de autoria individual. 

 Os vencedores autorizam automaticamente a utilização de seu nome e a reprodução de seu trabalho na 

divulgação do prêmio, sem ônus para o organizador. 

 Candidatos com menos de 18 anos deverão ter autorização dos responsáveis legais para publicar seus 

trabalhos. 

 As ilustrações devem ser enviadas por e-mail até às 18 horas do dia 22 de setembro de 2013. A ficha 

preenchida e o trabalho devem ser enviados como anexos para design@mobilize.org.br. 

 A inscrição somente será considerada aceita após a confirmação do recebimento do e-mail. 

A inscrição implica a aceitação dos termos deste regulamento. 
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Premiação 

 Serão selecionados 10 (dez) trabalhos como finalistas para publicação no portal Mobilize Brasil 

(www.mobilize.org.br) e na página do portal no Facebook (https://www.facebook.com/portalmobilize) 

 Um dos trabalhos finalistas será escolhido como vencedor do concurso e será premiado com uma 

Bicicleta Urbana modelo Korat 3V Preta fosca.  

 

 

Julgamento 

Os trabalhos serão avaliados por uma comissão formada pelo corpo editorial do Mobilize Brasil. 

O julgamento será realizado nos dias 23 e 24 de setembro de 2013. 

As decisões dessa comissão são definitivas, não podendo os inscritos recorrer judicial ou extrajudicialmente. 

 

Resultados 

Os nomes dos vencedores serão divulgados em 25 de setembro de 2013 no portal Mobilize Brasil e nas 

respectivas páginas do Facebook e do Twitter. Será criado um álbum com os dez desenhos escolhidos e os 

mesmos poderão ser utilizados em matérias do portal. 

 

Entrega do prêmio 

O prêmio (bicicleta) para o vencedor será enviado por correio para o endereço fornecido na ficha de inscrição 

até o dia 01/10/2013. 
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