
11º Concurso Literário do Bunkyo: Categoria Mangá 
 

REGULAMENTO 
Tema: Ponte - Elo ou... 

 

 Cada autor deverá inscrever-se obrigatoriamente com uma única história de texto 
estilo Mangá de no mínimo 10 (dez) páginas e no máximo 50 (cinquenta) páginas, 
formato A4 (210 x 297 cm), com arte finalizada. 

 O material deve ser físico, não valendo envio eletrônico. 

 A história deve ter obrigatoriamente um título. 

 O uso do pseudônimo será facultativo. 

 Os trabalhos deverão estar em língua portuguesa, o que não impede o uso de 
termos estrangeiros dentro do texto. 

 Preencher a ficha de inscrição completa que está no endereço: www.bunkyo.org.br, 
anexar a obra e enviar para: 

 

 
ATENÇÃO 

No ato de inscrição o autor declara, desde já, ser de sua autoria o texto encaminhado para 
o concurso e que o mesmo não constitui cópia ou plágio de espécie alguma. 
O não cumprimento desta cláusula desclassifica o participante automaticamente do concurso. 
Os autores que desejarem ter as suas obras devolvidas deverão manifestar, no ato da 
inscrição, preenchendo o campo próprio, onde o ônus de postagem ficará por conta do autor. 

 
RESULTADO FINAL 

O resultado final do 11º Concurso Literário do Bunkyo: Categoria Mangá, dar-se-á em 
14 de novembro de 2020 e será publicado oficialmente no site do BUNKYO – Sociedade 
Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social e nos jornais de circulação da 
colônia japonesa. 

 
PRÊMIOS 

1º Lugar: Diploma concedendo o Título 
Prêmio adicional no valor de R$ 600,00* (seiscentos reais) 

 

2º Lugar: Diploma concedendo o Título 
Prêmio adicional no valor de R$ 300,00* (trezentos reais) 

 

3º Lugar: Diploma concedendo o Título 
Prêmio adicional no valor de R$ 100,00* (cem reais) 

 
*valores sujeitos a todas as incidências legais de acordo com a legislação vigente. 

 
FORMA DE DIVULGAÇÃO DA OBRA 

Exposição nas dependências da Sede da BUNKYO – Sociedade Brasileira de Cultura 
Japonesa e de Assistência Social, sito à R. São Joaquim, 381, Liberdade, São Paulo-SP 
(próx. Estação São Joaquim do Metrô, esquina com a R. Galvão Bueno), aberta ao público. 

 
CRONOGRAMA 

- Inscrição: até 02 de outubro de 2020 
- Data da premiação: 14 de novembro de 2020 

BUNKYO – Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social 
Comissão de Atividades Literárias – Categoria Mangá 

Rua São Joaquim, 381 – Liberdade – 01508-900 – São Paulo – SP 



 

Ficha de Inscrição 

11º Concurso Literário do Bunkyo: Categoria Mangá - 2019 

 

Dados do autor 

Nome completo: 

Pseudônimo (opcional): 

Data nascimento: 

RG nº CPF nº 

Endereço completo: 

 

 

Telefone: (    )  Celular: (    ) 

e-mail: 

Obs.: 

Em caso de menor de idade 

Nome completo do responsável: 

 

Grau de parentesco 

RG nº CPF nº 

Telefone: (    )  Celular: (    ) 

Em caso de Grupo 

Nome do grupo: 

Nome completo do responsável/representante: 

 

RG nº CPF nº 

Telefone: (    )  Celular: (    ) 

Nome e data de nascimento de todos os integrantes do grupo: 

 

 

 

 

 

 



 

Dados da Obra 

Título: 

Quantidade de folhas: 

Breve comentário sobre a obra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autorizo, desde já, o uso da obra acima descrita, bem como os dados do(s) 
autor(es) dentro do evento/divulgação promovido pelo BUNKYO – Sociedade Brasileira de 
Cultura Japonesa e de Assistência Social, sem qualquer tipo de ônus por parte desta 
entidade. 

(    ) Sim (    ) Não 
 

Solicito a devolução da obra para endereço constante nesta ficha de inscrição. 

(    ) Sim (    ) Não 
 

Declaro que os dados/informações acima constantes são verdadeiros, sob pena de 
lei e de desclassificação, sem prévio aviso ou notificação. 

 

(Local) _______________________, em ____ de _______________ de 2020. 

 

(assinatura): ____________________________________________________ 

 

De acordo/ciente do responsável (caso de menor): 

(Local) _______________________, em ____ de _______________ de 2020. 

 

(assinatura): ____________________________________________________ 


