
REGULAMENTO DA CAMPANHA

Aedesnovela: contando histórias com ImaginAção

Estamos vivendo tempos difíceis, onde evitar a propagação do Coronavírus por meio do
isolamento social é um dos nossos maiores desafios. Contudo não podemos esquecer que
vivemos em um país tropical junto com um inseto que há décadas vem transmitindo doenças
para a nossa população. Nós o conhecemos popularmente como o Mosquito da Dengue,
porém, seu nome científico é Aedes aegypti.

Tendo como referência Fotonovelas (uma linguagem dos quadrinhos que combina imagens
ao gênero literário do tipo narrativo), a campanha “Aedesnovela: contando histórias com
ImaginAção” tem como objetivo promover a reflexão, a construção de saberes junto ao
público e estimular medidas preventivas contra a proliferação do mosquito transmissor da
febre amarela, dengue, zika e chikungunya. A campanha é uma iniciativa do Serviço de
Itinerância do Museu da Vida.

A Aedesnovela deve ser inspirada na exposição “Aedes: que mosquito é esse?”, podendo ser
uma narrativa criada pelo participante com temas sobre o mosquito Aedes aegypti, doenças
transmitidas pelos vírus apresentados, cuidados acerca do assunto e temas abordados na
exposição. As histórias selecionadas serão publicadas no Instagram e demais redes sociais do
Museu da Vida.

A arte pode ser produzida a partir de cenas fotográficas, imagens da exposição, colagem,
desenhos, caixas de textos, balões de fala, entre outros. A criatividade fica por conta dos
autores. Na “Aedes: que mosquito é esse?”, o participante terá acesso aos conteúdos para
pesquisa e ainda usar os painéis da exposição para compor suas narrativas.

E aí, gostou da ideia? Então mãos às obras! Prepare os materiais e compartilhe conosco sua
história.

Quem pode participar:

A campanha é aberta para o público em geral, de estudantes a grupos de amigos e familiares.
No caso de menores, é necessário o envolvimento de um responsável maior de 18 anos
(inclusive, no ato de inscrição).

Como participar:

A inscrição é feita gratuitamente através do link a seguir:



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIlqA1_p5hPXLuaMYfmEqDpc7IXmILtQHg_
Gr d_PLdCMNuFA/viewform

Mas atenção: tratando-se de menores de idade, o preenchimento do formulário on-line deverá
ser realizado por um responsável maior de 18 anos ou de seu professor que deverá inserir o
número do CPF e assinalar a confirmação de maioridade no local indicado pela ferramenta de
inscrição.

O número total de participantes é de, no máximo, 6 pessoas. Sendo que, cada inscrição
corresponde a uma Aedesnovela. E, em caso de descumprimento da regra, será considerada
tão somente a primeira história, descartando as demais.

*Atenção! A inscrição só poderá ser finalizada mediante ao envio da Aedesnovela. Prazo de envio: De
01 de abril a 05 de maio de 2021.

Onde acontece:

As Aedesnovelas selecionadas começam a ser veiculadas no Instagram e demais redes sociais
do Museu da Vida (Facebook, Twitter e Flickr) no dia 12 de abril.

E-book da campanha:

Ao término desta ação, todas as Aedesnovelas enviadas pelos participantes farão parte do
e-book da campanha a ser disponibilizado para o grande público. A história com o maior
número de curtidas nas páginas do Museu da vida (mínimo de 5 compartilhamentos no
Facebook ou 5 marcações no Instagram) será selecionada para a capa do e-book e a segunda
mais curtida, à contra capa.

REGRAS GERAIS:

1. Primeiro conheça a exposição virtual “Aedes: Que mosquito é esse?” do Museu da Vida e
veja os temas abordados que podem servir de inspiração para sua Aedesnovela. Acesse o link
a seguir: https://www.eravirtual.org/aedes/
2. A partir do preenchimento do Formulário de Inscrição, os participantes e/ou seus
responsáveis autorizam o Museu da Vida a utilizar as imagens e histórias para as atividades
de divulgação, durante a campanha e também no e-book a ser produzido;
3. Todo o conteúdo das Aedesnovelas submetidos ao formulário de inscrição (imagens e
textos) estarão sujeitas às possíveis adequações de identidade visual dos meios de veiculação
da instituição, bem como da campanha;



4. Nem os participantes, bem como nenhuma criança ou adolescente, independente de serem
os autores, devem aparecer nas fotografias presentes nas histórias;
5. Cada inscrição pode anexar até 4 imagens em formato JPG. As fotografias devem ter o
nome do primeiro autor/a preenchido no Formulário de Inscrição em seguida com o título da
história. Ex.: Nome do primeiro autor_Título;
6. Cada imagem de sua Aedesnovela pode conter até no máximo quatro quadrinhos,
possibilitando a leitura da história e mantendo a qualidade das imagens ou desenhos;
7. A história deve ter um título;
8. A fotografia deverá ser feita pelo participante, podendo ser registrada por celular, câmera
para amadores/as ou equipamento para profissionais;
9. O JPG deve ter o formato mínimo de 1080 px por 1080 px para divulgação nas redes
sociais (formato quadrado da câmera do celular);
10. Não serão publicadas histórias contendo imagens de marcas, produtos, pessoas reais e
personalidades públicas;
11. Não serão consideradas histórias/arte copiadas de outros artistas;
12. Não serão consideradas histórias fora do tema proposto;
13. Não serão consideradas histórias enviadas por e-mail, por meio das redes sociais do
Museu da Vida ou pelos correios;
14. O autor principal deverá assinar no formulário de inscrição os seguintes documentos:
“Termo de autorização de uso de nome, imagem e voz” e “Termo de cessão de direitos
autorais patrimoniais”;
15. Ao participar da campanha, o autor cede o direito de uso de imagem, voz, som e nome à
Fundação Oswaldo Cruz;
16. Envios contendo qualquer imagem ou texto com cunho pornográfico ou pejorativo não
serão considerados.

Dicas de roteiro:

Abaixo, confira algumas sugestões que podem contribuir para a elaboração da sua história.

● Quais os problemas causados pela proliferação do Aedes e/ou as doenças que ele
transmite?
● Qual mensagem você gostaria de mandar para incentivar outras pessoas a combaterem os
focos Aedes aegypti?
● Será que todo mundo sabe quais vírus esse mosquito transmite? Em sua história, você pode
explicar sobre eles.
● Sua história pode falar sobre o ciclo de vida do Aedes desde o momento que a fêmea
coloca os ovos até sua morte.

*Atenção! Evite dar receitas de como curar as doenças. Isto nós deixamos para os médicos lá nos
hospitais.


