
1. Objetivo
 O Concurso Nacional Arte de Viver é realizado 

pelo Instituto Lado a Lado pela Vida (sediado 
à Avenida Nove de Julho, 3228, 14º andar, 
Conj. 1407, Jardim Paulista – São Paulo, 
SP – CEP 01406-001, inscrito no CNPJ 
12.422.915/0001-74, Inscrição Estadual 
isento e Inscrição Municipal  4.140.159-0), 
e tem como objetivo revelar e valorizar o 
talento artístico dos pacientes portadores de 
esquizofrenia e transtorno bipolar por meio de 
um concurso de arte. O Concurso conta com o 
patrocínio da Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda. 
e da Johnson & Johnson do Brasil Indústria e 
Comércio de Produtos para Saúde Ltda.

2.  Participação
2.1 A participação no concurso é exclusiva para 

os pacientes convidados por psiquiatras, 
psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, 
terapeutas ocupacionais, recreacionistas e 
demais profissionais da saúde mental.

2.2 O concurso será realizado entre os dias 
31/03/2015 a 31/08/2015, em todo 
o território nacional, e será dividido nas 
categorias de pintura, poesia e desenho.

2.3 O dia 31/08/2015 será a última data para 
envio das obras, valendo o carimbo da data de 
postagem nos Correios.

3.  Categoria Pintura
3.1 O tema da pintura é livre.
3.2 Cada paciente poderá inscrever apenas uma obra.
3.3 Para participar, o paciente receberá do 

profissional da saúde mental que o convidou 
o kit contendo o material necessário para 
a confecção da pintura, que será fornecido 
apenas uma vez. 

3.4 Os trabalhos devem ser feitos sobre tecido 
tela, no formato máximo de 40,0 x 50,0 cm, 
em tinta acrílica ou a óleo.

3.5 Para participar da pré-seleção, o paciente 
deverá enviar uma foto colorida da obra 
no formato de 10,0 x 15,0 cm, afixada 
no espaço assinalado na Ficha Técnica 
Pintura fornecida, devidamente preenchida. 
A ficha deverá ser preenchida com todos 
os dados do paciente e nome completo do 
médico, enfermeiro, psicólogo ou terapeuta 
ocupacional que o convidou para participar do 
concurso. O paciente, ou seu representante 
legal, deverá ainda preencher e assinar o 
“Termo de Compromisso e Autorização” 
referente à cessão gratuita e irrevogável 
dos direitos para a utilização, exibição e 
reprodução da pintura enviada e remetê-lo 
juntamente com a ficha no ato da inscrição. 
Caso o participante não envie o Termo de 
Compromisso e Autorização juntamente com 
a Ficha Técnica Pintura, a sua inscrição no 
concurso não será efetuada.  

3.6 Através das fotos enviadas, serão pré-
selecionadas, por uma comissão julgadora, as 
100 (cem) melhores obras.

3.7 A comissão julgadora será formada por 
médicos psiquiatras, artistas plásticos e críticos 
de arte, e sua decisão será inapelável.

3.8 Os 100 pacientes cujas obras foram pré-
selecionadas serão avisados por telegrama, 
e-mail ou telefone, para que remetam o 
original de suas obras para o endereço 
indicado no item 8.2.

3.9 A pintura deve ser enviada sem a estrutura de 
madeira, embalada no tubo de papelão ou no 
envelope carta-resposta que acompanha o 
material entregue ao participante.

3.10 Entre as 100 (cem) obras pré-selecionadas 
serão escolhidas, pela mesma comissão da 
pré-seleção, as 3 (três) obras que farão jus 
à premiação em dinheiro. A decisão desta 
comissão será inapelável.

3.11 A comissão avaliadora estará desobrigada a justificar 
as razões pelas quais os trabalhos escolhidos 
enquadram-se nos critérios estabelecidos. São eles: 
criatividade, emoção e expressão. 

3.12 Durante os anos de 2015 e 2016, as 100 (cem) 
obras selecionadas poderão ser expostas em 
eventos regionais, exposições ou congressos 
direcionados à classe médica e ao público em geral. 

3.13 As 100 (cem) pinturas selecionadas serão 
utilizadas para ilustrar o livro “Arte de Viver”, a 
ser editado, assim como em outros materiais 
sobre o projeto (ex: calendários, cartões-postais, 
cartazes, etc.).

4. Categoria Poesia
4.1 O tema da poesia é livre.
4.2 Cada paciente poderá inscrever apenas uma poesia.
 A poesia deve ser enviada manuscrita em letra 

de forma ou redigida em computador, neste 
caso, colada na Ficha Técnica Poesia fornecida 
ao participante. A ficha deverá ser preenchida 
com todos os dados do paciente, além de nome 
e assinatura do médico, enfermeiro, psicólogo 
ou terapeuta ocupacional que o convidou para 
participar do concurso. O paciente, ou seu 
representante legal, deverá preencher e assinar 
o “Termo de Compromisso e Autorização” 
referente à cessão gratuita e irrevogável dos 
direitos para a utilização, exibição e reprodução 
da poesia enviada e remetê-lo juntamente com a 
ficha no ato da inscrição. Caso o participante não 
envie o Termo de Compromisso e Autorização 
juntamente com a Ficha Técnica Poesia, a sua 
inscrição no concurso não será efetuada.  

4.3 Entre as poesias enviadas, serão selecionadas, 
por uma comissão julgadora, 50 (cinquenta) 
finalistas e, entre estas, 3 (três) farão jus à 
premiação em dinheiro. 

4.4 A Comissão Julgadora será formada por 
médicos psiquiatras, poetas e escritores 
renomados, e sua decisão será inapelável.

4.5 A comissão avaliadora estará desobrigada a 
justificar as razões pelas quais os trabalhos 
escolhidos enquadram-se nos critérios 
estabelecidos. São eles: criatividade, emoção e 
expressão. 

4.6 Durante os anos de 2015 e 2016, as 50 
(cinquenta) poesias selecionadas poderão ser 
expostas em eventos regionais, exposições ou 
congressos direcionados à classe médica ou ao 
público em geral.

4.7 As 50 (cinquenta) poesias selecionadas serão 
utilizadas no livro “Arte de Viver”, a ser editado, 
assim como em outros materiais sobre o projeto 
(ex: calendários, cartões-postais, cartazes, etc.).

5. Categoria Desenho
5.1 O tema do desenho é livre.
5.2  Cada paciente poderá inscrever apenas um desenho.
5.3 O desenho deve ser produzido na folha 

fornecida pelo concurso ou em uma de 
preferência do paciente e anexada à Ficha 
Técnica Desenho, também fornecida. É 
obrigatório que o participante envie o desenho 
original. A ficha deverá ser preenchida com 
todos os dados do paciente, além de nome e 
assinatura do médico, enfermeiro, psicólogo 
ou terapeuta ocupacional que o convidou 
para participar do concurso. O paciente, 
ou seu representante legal, deverá ainda 
preencher e assinar o “Termo de Compromisso 
e Autorização” referente à cessão gratuita 
e irrevogável dos direitos para a utilização, 
exibição e reprodução do desenho enviado 
e remetê-lo juntamente com a ficha no ato 
da inscrição. Caso o participante não envie 
o Termo de Compromisso e Autorização 
juntamente com a Ficha Técnica Desenho, a 
sua inscrição no concurso não será efetuada.  

5.4 Entre os desenhos enviados, serão 
selecionados, por uma comissão julgadora, 50 

(cinquenta) finalistas e, entre estes, 3 (três) farão 
jus à premiação em dinheiro. 

5.5 A Comissão Julgadora será formada por 
médicos psiquiatras, desenhistas, cartunistas, 
fotógrafos e sua decisão será inapelável.

5.6 A comissão avaliadora estará desobrigada a justificar 
as razões pelas quais os trabalhos escolhidos 
enquadram-se nos critérios estabelecidos. São eles: 
criatividade, emoção e expressão. 

5.7 Durante os anos de 2015 e 2016, os 50 
(cinquenta) desenhos selecionados poderão ser 
expostos em eventos regionais, exposições ou 
congressos direcionados à classe médica ou ao 
público em geral.

5.8 Os 50 (cinquenta) desenhos selecionados serão 
utilizados no livro “Arte de Viver”, a ser editado, 
assim como em outros materiais sobre o projeto 
(ex: calendários, cartões-postais, cartazes, etc.).

6. Oficinas Arte de Viver
 Serão realizadas durante o período do 

concurso 20 (vinte) oficinas Arte de Viver em 
todo o Brasil. Os critérios de participação dos 
pacientes seguem a mesmas regras citadas nos 
itens 2, 3, 4 e 5. Os participantes das oficinas 
serão convidados pelos médicos e profissionais 
da saúde que os assistem. As oficinas poderão 
ser realizadas em hospitais e clínicas e serão 
organizadas pelo Instituto Lado a Lado pela 
Vida, que nestas ocasiões, fornecerá todo o 
material necessário para a produção das obras.     

7.  A Autoria das Obras
 As obras (pinturas, poesias e desenhos) 

deverão ser inéditas e originais. Entende-se por 
inédita a obra que nunca tenha sido editada, 
gravada, exposta ou exibida comercialmente. 
Entende-se por original a obra de autoria 
própria do participante, não plagiada de outra já 
existente, protegida ou não por direito autoral.

8. Entrega das Obras
8.1 O envio e a entrega das obras são de inteira 

responsabilidade dos participantes.
8.2 As Fichas Técnicas Pintura, Poesia e Desenho, 

devidamente preenchidas conforme regras 
citadas nos itens 3, 4 e 5 deverão ser enviadas 
pelos correios até o dia 31 de agosto de 2015, 
aos cuidados do Instituto Lado a Lado pela 
Vida (Av. Nove de Julho, 3228, 14º andar, conj. 
1407, Jardim Paulista – São Paulo, SP – CEP 
01406-001). 

8.3 No caso das 100 (cem) pinturas selecionadas, 
estas deverão ser enviadas na forma descrita 
nos itens 3.8 e 3.9, por correio, assim que 
seus autores receberem esta notificação, para 
o Instituto Lado a Lado pela Vida (Av. Nove de 
Julho, 3228, 14º andar, conj. 1407, Jardim 
Paulista – São Paulo, SP – CEP 01406-001). 
O Instituto Lado a Lado pela Vida arcará com os 
custos desta postagem.  

9. Premiação
9.1 Os autores das 3 (três) melhores pinturas, das 3 

(três) melhores poesias e dos 3 (três) melhores 
desenhos receberão os seguintes prêmios:

 1º lugar: R$ 3.000,00 (três mil reais); 2º 
lugar: R$ 2.000,00 (dois mil reais) e 3º lugar: 
1.000,00 (mil reais), descontados os impostos 
devidos por lei no ato do pagamento.

9.2 Os vencedores das 3 (três) melhores obras de 
cada categoria serão divulgados no mês de 
setembro de 2015 no site  
www.ladoaladopelavida.org.br/artedeviver, 
newsletter e mídias sociais. 

9.3 Os vencedores serão comunicados do resultado 
por telefone, e-mail ou telegrama.

9.4 Os prêmios acima serão entregues em até 

60 (sessenta) dias após a divulgação dos 
contemplados, mediante o preenchimento do 
recibo de recebimento por parte do vencedor. No 
caso de pacientes que estejam impossibilitados 
de receber o prêmio, um representante legal 
deverá apresentar a documentação necessária 
para que o mesmo possa receber o valor devido 
em nome deste paciente. 

9.5 Além da premiação em dinheiro, as obras farão 
parte do livro “Arte de Viver”, a ser editado. Cada 
participante selecionado para o livro terá direito 
a receber um exemplar.  

10. Considerações Gerais
10.1 Todos os participantes do concurso receberão um 

Certificado de Participação, independentemente 
de terem suas obras selecionadas ou não.

10.2 O material de inscrição (Ficha Técnica Poesia, 
Ficha Técnica Pintura e Ficha Técnica Desenho 
e os Termos de Compromisso e Autorização) 
contendo as fotos, poesias e desenhos não será 
devolvido, sob hipótese alguma.

10.3 O Instituto Lado a Lado pela Vida não se 
responsabiliza por eventuais reivindicações de 
anterioridade ou plágio relativo às obras inscritas.

10.4 A edição do livro “Arte de Viver” não terá fins 
lucrativos e não será comercializada.

10.5 O participante legalmente incapaz deverá 
ser representado; e o relativamente incapaz, 
assistido, em todos os atos e etapas do 
presente concurso.

10.6 É vedada a participação de pacientes que sejam 
empregados, estagiários e contratados da 
Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda. e da Johnson 
& Johnson do Brasil Indústria e Comércio de 
Produtos para Saúde Ltda. A obra de qualquer 
participante que se encontre nesta situação será 
desclassificada do concurso.

10.7 O Instituto Lado a Lado pela Vida, proponente 
do concurso, se resguarda o direito de alterar 
o presente regulamento, ou mesmo de 
suspender o concurso, sem aviso prévio ou 
anuência dos participantes, por motivo de força 
maior ou outro, alheio à sua competência, que 
impossibilite a realização do concurso na forma 
originalmente planejada.

10.8 Serão desclassificados os participantes que, por 
qualquer meio ou atitude, venham a cometer 
ato fraudulento no que se refere às normas, 
dinâmica, organização ou etapas do concurso.

10.9 Eventuais dúvidas ou divergências que não 
puderem ser dirimidas pelas disposições deste 
regulamento serão submetidas à apreciação 
da comissão composta por representantes do 
Instituto Lado a Lado pela Vida, cujas decisões 
serão soberanas e irrecorríveis.

10.10 Este é um concurso de natureza exclusivamente 
cultural, sem qualquer modalidade de sorte ou 
pagamento pelos concorrentes, bem como sem 
vinculação destes ou dos contemplados à aquisição 
ou uso de qualquer bem, direito ou serviço, nos 
termos do artigo 30 do Decreto 70.951/71.

10.11 Os participantes do presente concurso 
(vencedores ou não) cedem, gratuitamente e de 
forma definitiva e irrevogável, à Janssen-Cilag 
Farmacêutica Ltda., à Johnson & Johnson do 
Brasil Indústria e Comércio de Produtos para 
Saúde Ltda. e ao Instituto Lado a Lado pela 
Vida, o direito à utilização, exibição e reprodução 
de todo o material criativo enviado para este 
concurso: pinturas, poesias e desenhos.

10.12 Os participantes autorizam a utilização de seus 
nomes, imagens e “som de voz” pelo prazo de 
2 (dois) anos, em qualquer veículo de imprensa, 
mídia ou Internet, para divulgação do concurso, 
independentemente de prévio ou posterior 
comunicado.

10.13 A simples inscrição, através do envio das 
Fichas Técnicas e do Termo de Compromisso 
e Autorização pressupõe, por parte do 
participante, total concordância e aceitação 
deste regulamento.
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