
 

“A missão da FBH é advogar pelo melhor tratamentoe qualidade de vida de todas as pessoas com 

Hemofilia, von Willebrand e outras coagulopatias hereditárias do país.” 

 

Comemoração do Dia Mundial da Hemofilia 

17 de abril de 2020 

 

 

1. Tema 

 É possível vencer a hemofilia? 

 É possível vencer as doenças hereditárias da coagulação? 

 

2. Qual a forma de participação no concurso? 

De acordo com a idade do paciente 

Crianças até 12 anos: desenho livre 

Adolescentes: desenho livre 

Adultos acima de 18 anos: uma frase com no máximo 500 caracteres. 

 

3. Qual será o período do concurso? Cronograma 

17 de Abril a 30 de Abril Entrega dos desenhos e frases dos participantes 
01 de maio a 10 de maio Avaliação dos desenhos e frases pelos jurados 
11 de maio Divulgação dos ganhadores no site e outros meios de 

divulgação  
15 de Maio Entrega da premiação aos ganhadores (despachado para 

o endereço fornecido pelo participante) 
  

4. Quem poderá participar? 

Pessoas com diagnósticos de doenças hereditárias da coagulação que tem o 

tratamento realizado no Brasil.  

 

5. Qual o objetivo da premiação? 

Comemorar de uma forma diferente – virtual - o dia mundial da Hemofilia, 

reforçando a importância da profilaxia e adesão ao tratamento. 
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6. Como serão as avaliações do desenho? 

O concurso será de caráter competitivo.  

Os jurados avaliarão e selecionarão os desenhos que serão apresentados no 

calendário oficial da Federação Brasileira de Hemofilia 2021. Os três melhores 

desenhos que receberão prêmios de primeiro, segundo e terceiro lugar – ainda 

ser definidos.  

 

 

7. Quais serão os critérios de avaliação a serem observados nos desenhos? 

 

Critérios Pesos Pontuação 

Coerência com o tema Classificatório/eliminatório  

Traçado/Colorido 0-30 pontos  

Originalidade/Criatividade 0-30 pontos  

Impacto visual 0-30 pontos  

Apresentação do desenho 

(organização, higiene) 

0-10 pontos  

Total 100 pontos  

 

8. Quais serão as regras para a confecção do desenho? 

 O desenho deverá estar de acordo com o tema; 

 Utilizar técnica livre, não sendo permitido cópias, colagem ou 

desenho digital; 

 Ser feito com lápis de cor ou giz de cera; 

 Utilizar papel sulfite, branco, tamanho A4 (somente uma folha para 

cada desenho); 

 Cada participante poderá concorrer somente com um desenho; 

 Não poderá haver rasuras, dobras no papel, molduras; 

 Colocar a identificação no verso (nome, idade, endereço e 

telefone). Não poderá haver qualquer identificação no desenho; 

 Os custos para participar serão de responsabilidade do 

participante; 
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 Os desenhos não podem ser de caráter comercial ou institucional, 

conter propagandas, promoções ou marcas. Deverá representar 

somente o tema proposto. 

 Caso o desenho não esteja dentro das regras, será desconsiderado 

e o participante desclassificado. 

 

9. Como será feita a avaliação da frase? 

O concurso será de caráter competitivo.  

Os jurados avaliarão e selecionarão as frases que serão apresentados no 

calendário oficial da Federação Brasileira de Hemofilia 2021. As três melhores 

frases que receberão prêmios de primeiro, segundo e terceiro lugar – ainda ser 

definidos.  

 

 

 

 

10. Quais serão os critérios de avaliação a serem observados nas frases? 

 

 Estar de acordo com o tema proposto; 

 Serão observadas a correção gramatical, a objetividade, a 

originalidade, a criatividade, a ortografia, a concordância, a 

organização, vocabulário e a clareza de ideias; 

 Originalidade: a frase não poderá ter sido publicada em quaisquer 

mídias ou ter sido utilizada em concursos anteriores; 

 

Critérios de avaliação Pesos Pontuação 

Coerência com o tema Classificatório/eliminatório  

Clareza de ideias, 

objetividade, organização  

0-30 pontos  
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Originalidade/Criatividade 0-30 pontos  

Ortografia, concordância 

e correção gramatical  

0-30 pontos  

Propriedade e variedade 

de vocabulário  

0-10 pontos  

Total 100 pontos  

 

11. Quais serão as regras para a confecção da frase? 

 A frase deverá estar de acordo com o tema proposto; 

 A frase deverá ser escrita em papel sulfite, tamanho A4, com 

caneta esferográfica azul ou preta ou digitalizada: Fonte Times 

New Roman, tamanho 12, cor da fonte automática; 

 Tamanho total da frase, incluindo os espaçamentos entre as frases: 

500 caracteres. 

 Cada participante poderá concorrer somente com uma frase; 

 Não poderá haver rasuras, dobras no papel, cópias de trechos de 

outras fontes; 

 Colocar a identificação no verso (nome, idade, endereço e 

telefone). Não poderá haver qualquer identificação na frase;  

 As frases não podem ser de caráter comercial ou institucional, 

conter propagandas, promoções ou marcas. Deverá representar 

somente o tema proposto. 

 Os custos para participar serão de responsabilidade do 

participante; 

 Caso a frase não esteja dentro das regras, será desconsiderada e o 

participante será desclassificado. 

 

12. Quem serão os jurados? 

Representante da Federação Brasileira de Hemofilia, 2 nomes indicados por cada  

Hemocentro participante para julgamento e escolha dos melhores desenhos e 

frases. 

 

13. Quais serão os prêmios? 
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Participar do calendário oficial da Federação Brasileira de Hemofilia ano 2021  

 

Categoria  Prêmio Primeiro Prêmio Segundo Prêmio Terceiro 
Criança    

Adolescente    

Adulto    

 

14. Como será a comunicação visual e a divulgação? 

Pelo WhatsApp, e-mail, site da Federação Brasileira de Hemofilia 

 

15. Como serão entregues os prêmios? 

Os prêmios serão encaminhados para os endereços fornecidos pelos participantes 

ganhadores. 

 

16. Responsabilidade dos ganhadores 

Cada ganhador deverá tirar uma foto com o prêmio e encaminhar para a 

Federação Brasileira de Hemofilia para divulgação. 

 


