
REGULAMENTO - PRÊMIO MAPINGUARI DE QUADRINHOS

1. DOS CONCORRENTES

Podem participar obras que se autodenominam “independentes”, individuais ou

coletivas e também as lançadas por meio de editoras ou associações gráficas e

editoriais, que tenham sido publicadas entre 30 de janeiro de 2020 e 30 de janeiro

de 2022.

Para as categorias melhor desenhista, melhor roteirista, melhor arte-finalista, melhor

colorista, melhor quadrinho e melhor tira ou webquadrinho, participam apenas

artistas naturais do Norte ou residentes há pelo menos dois anos. Na categoria

melhor banca ou comic shop, é obrigatório que o empreendimento seja estabelecido

em endereço localizado na região Norte.

A partir de suas avaliações técnicas, cada jurado indicará 05 obras que irão compor

a lista de “indicados”. Após essa fase os jurados voltam a analisar as obras e

indicam seus finalistas de cada categoria. As obras que receberem o maior número

de indicações serão as vencedoras. Em caso de empate uma comissão de apoio,

formada por um representante dos jurados, o editor e um redator do Mapingua Nerd,

deverá desempatar.

A comissão de jurados tem liberdade para determinar a retirada de uma categoria

caso o nível dos inscritos não seja satisfatório.

Obras que incentivem ou defendam o autoritarismo, a violência contra a comunidade

LGBTQI+, violência contra a mulher, racismo ou qualquer forma de discriminação,

serão automaticamente desclassificadas.

2. DAS INSCRIÇÕES

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente por meio de

formulários específicos para cada categoria no endereço

www.premiomapinguahq.com.br.



É obrigatório vincular uma única obra à inscrição. Cada participante pode se

inscrever apenas uma vez em cada categoria, mas a obra de referência não precisa

ser a mesma para todas as inscrições.

O prazo de inscrição será das 00h do dia 30 de janeiro de 2022 até as 23h59 do dia

20/02/2022.

As categorias do 1º Prêmio Mapinguari de Histórias em Quadrinhos, são:

● MELHOR DESENHISTA

● MELHOR ROTEIRISTA

● MELHOR ARTE-FINALISTA

● MELHOR COLORISTA

● MELHOR QUADRINHO

● MELHOR WEBTIRA OU WEBQUADRINHO

● MELHOR SUBPRODUTO OU ADAPTAÇÃO DE HQ

● MELHOR BANCA OU COMIC SHOP (CATEGORIA DE VOTO POPULAR)

3. DA PREMIAÇÃO

Os vencedores das categorias receberão um troféu, entregue pela organização do

prêmio à pessoa inscrita. Não há qualquer tipo de documento (certificado, diploma

etc.) ou quantia em dinheiro vinculado ao prêmio.

Todas as atividades relacionadas à premiação serão realizadas de forma virtual. O

anúncio dos indicados, dos vencedores, assim como todas as etapas do processo,

devem ser acompanhados pelos inscritos nas redes oficiais do site Mapingua Nerd

disponíveis nesta página.

Os que forem selecionados pela comissão de jurados se comprometem em

participar de um vídeo que será disponibilizado nas redes sociais do site Mapingua

Nerd, onde comentarão sobre o processo de produção da obra ganhadora.



4. DA ORGANIZAÇÃO E APOIO

O 1º Prêmio Mapinguari de Histórias em Quadrinhos é um projeto contemplado no

edital Nº 001/2021 – Concurso-Prêmio Manaus 2021 - Zezinho Corrêa , idealizado

pelo editor-chefe do site Mapingua Nerd, Thiago Henrik, e recebe o apoio da

Prefeitura de Manaus por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e

Eventos (Manauscult).


