
QCIÊNCIA’2011: QUADRINHOS DE CIÊNCIA 
 

UNIGRANRIO 
 
1- APRESENTAÇÃO 
 
A QCIÊNCIA’2011 é uma mostra que visa estimular a produção de tiras de desenho em 
quadrinhos por alunos do Curso de Artes Visuais e Design Gráfico. As tiras de desenho em 
quadrinhos deverão ter como foco os trabalhos de Iniciação Científica realizados por 
acadêmicos da UNIGRANRIO. A Mostra possui caráter competitivo e entregará prêmios aos 
alunos responsáveis pelas melhores tiras de desenho em quadrinhos. O QCIÊNCIA’2011 
ocorrerá no dia 20 de outubro, na Unigranrio – Campus I, Duque da Caxias. 
 
A QCIÊNCIA’2011 é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação junto com a 
Escola de Educação, Ciências, Letras, Artes e Humanidades – Curso de Artes Visuais – e 
Escola de Ciências Sociais Aplicadas - Curso de Design Gráfico, da UNIGRANRIO. A 
equipe responsável é composta pelos seguintes membros: Prof. Protasio Ferreira e Castro 
(Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação), Profª. Haydea (Diretora da Escola de Educação, 
Ciências, Letras, Artes e Humanidades), Prof. Alexandre Sá (Coordenador do Curso de Artes 
Visuais), Profª Maria Rita Resende Martins da Costa Braz (Diretora Adjunta da Escola de 
Ciências Sociais Aplicadas e Coordenadora do Curso de Design Gráfico) e Prof. Alvaro Luiz 
Vitorio Machado (prof. Curso Design Gráfico). 
 
A QCIÊNCIA’2011 tem como finalidade estimular tanto a produção criativa (através da 
produção de tiras de desenho em quadrinhos pelos alunos do Curso de Artes Visuais e Design 
Gráfico) como a divulgação do Programa de Iniciação Científica da Unigranrio. Desta forma, 
promove uma interação entre discentes do Curso de Artes e Design Gráfico com os alunos de 
diversos cursos no que diz respeito aos trabalhos de pesquisa em desenvolvimento no 
Programa Institucional de Iniciação Científica. Além disso, incita o debate, a crítica e resgata 
as tiras de desenho em quadrinhos com a perspectiva de novas vertente de trabalhos. 
 
2- A MOSTRA COMPETITIVA DE TIRAS DE DESENHO EM QUADRINHOS 
A Mostra de tiras de desenhos em quadrinhos possui caráter competitivo e permite a inscrição 
de obras sobre a ciência e a pesquisa produzida em qualquer linguagem, desde que entregues 
em formato de pôster para a exibição na QCIÊNCIA’2011. A Produção das Tiras de Desenho 
em Quadrinhos (TDQ) é aberta somente para os alunos dos Cursos de Artes e Design Gráfico. 
As TDQs deverão mostrar articulação com um Projeto de Iniciação Científica, cadastrado na 
PROPI. As TDQs deverão abordar pelo menos um dos seguintes aspectos do projeto de IC: a 
relevância do tema, a metodologia de desenvolvimento da pesquisa e os resultados obtidos.  
 
2.1 – Estrutura e Conteúdo dos Pôster 
 
É obrigatório que o pôster seja confeccionado com cordão para pendurar. O pôster deverá ter 
uma largura máxima de 90 cm e uma altura máxima de 120 cm. O título do pôster será 
idêntico ao do projeto de Iniciação Científica. No pôster deverá constar o nome do aluno e do 
orientador do projeto de Iniciação Científica e o autor da Tira de Desenho em Quadrinho. O 
texto do pôster deverá ser legível a uma distância de pelo menos 2 metros.  
O conteúdo do pôster não poderá fazer apologias ou discriminações políticas, religiosas, 
homofóbicas e raciais.  
Cada pôster só poderá ter um autor, que será responsável pelo conteúdo.  
 
3- INSCRIÇÕES E SELEÇÃO 
Cada aluno só poderá inscrever um pôster. 



O Programa Institucional de Iniciação Científica (PIIC) disponibilizará a lista de projetos de 
pesquisa de Iniciação Científica, de graduação e do ensino médio. Desta forma, o candidato 
autor da TDQ poderá contatar o discente que desenvolve o projeto de IC. 
As inscrições ocorrerão no período de 29 de agosto a 30 de setembro de 2011, 
impreterivelmente. 
A inscrição deverá ser feita na secretária da PROPI, na UNIGRANRIO. Para efetuar a 
inscrição, o aluno deverá preencher a “ficha de inscrição” (disponível na secretaria da 
PROPI/PIIC) e deverá entregar os seguintes itens: 

� uma cópia da TDQ, impressa em papel A4; 
� ficha de inscrição, assinada pelo autor da TDQ 

 
Não serão aceitas inscrições incompletas, ou seja, que estejam faltando algum dos itens 
citados acima. A TDQ mostrada no pôster que não esteja de acordo com as cópias impressas 
serão desclassificadas. 
 
Haverá uma seleção das TDQs inscritas, realizada por uma Comissão de Seleção, nomeada 
pela Direção do Mostra. O critério de seleção da TDQs será de adequação ao projeto de 
pesquisa da IC cadastrado na PROPI. As TDQs selecionadas serão divulgadas no dia 8 de 
outubro, na secretaria da PROPI. 
 
As TDQs selecionadas serão expostas segundo a programação e a ordem a ser preparada pela 
Organização da mostra. 
 
4- PREMIAÇÃO 
 
O QCIÊNCIA’2011 premiará as três melhores TDQs selecionadas pelo Júri da Mostra. Serão 
três premiações: 
 
- 1º lugar – 01 bolsa de IC – Iniciação Científica por 12 meses (12xR$300,00) 
- 2º lugar - O valor de duas mensalidades da bolsa de Iniciação Científica (R$ 600,00) 
- 3º lugar - O valor de 1 bolsa de Iniciação Científica (R$ 300,00) 
 
O prêmio será concedido ao autor da TDQ vencedora. 
 
O Júri do QCIÊNCIA’2011 será composto por Profissionais de Artes, Design Gráfico, 
Audiovisual e de Pesquisadores, os quais analisarão tanto a forma de abordagem criativa dos 
projetos de Iniciação Científica apresentados como o traço e o domínio das linguagens da 
TDQ. Não será aceita, no Júri, a participação de nenhum professor ou funcionário que esteja 
ligado a algum Projeto de Iniciação Científica retratado nos documentários. 
 
5- OUTRAS CONSIDERAÇÕES 
 
A organização do QCIÊNCIA’2011 reserva-se o direito de exibir as TDQs participantes para 
efeito de divulgação em qualquer mídia. Assim como se reserva o direito de manter um 
acervo por meios de arquivos eletrônicos as TDQs selecionadas no Curso de Artes e design 
Gráfico da UNIGRANRIO para usos pedagógicos e para consulta dos alunos. 
 
O procedimento de assinatura da ficha de inscrição e a entrega da mesma para a Mostra 
vinculam o participante à aceitação deste regulamento. 
 
Os casos omissos nesse regulamento serão solucionados pela Direção da Mostra. 
 
Duque de Caxias, 15 de agosto de 2011.  
 


