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CHAMADA PARA CANDIDATURA
BD Sargasses

Produção final:

Estando concluída, a história em quadrinhos será 
editada em quatro idiomas: inglês, espanhol, francês e 
português

Critérios de seleção do(a) pesquisador(a) 
científico(a):

A seleção do(a) pesquisador(a) brasileiro(a) será reali-
zada pelas instituições-piloto no Brasil - Embaixada da 
França no Brasil e Aliança Francesa de Brasília - acom-
panhadas por um(a) representante da Coordenação 
Geral do projeto na República Dominicana, de acordo 
com os seguintes critérios:

� Ser maior de idade;
� Residir de maneira permanente no Brasil;
� Estar ativamente inserido na pesquisa acerca dos 
sargaços.

Documentos que precisam ser anexados 
à candidatura:

 � Uma carta de motivação expressando a sua dispo-
sição para participar do projeto de maneira voluntária. 
O projeto não prevê remuneração ao/à pesquisador(a) 
científico(a);

� Um currículo;
� Uma bibliografia pessoal;
� Um artigo já publicado que tenha como assunto 
os sargaços.

Remuneração e custeio: 

O(a) pesquisador(a) contribuirá de maneira volun-
tária para a popularização das pesquisas científi-
cas sobre os sargaços no seu território.

Caso uma missão em campo seja necessária e 
possível, será paga ao/à pesquisador(a) científi-
co(a) uma compensação de R$ 350 / dia em 
campo, no limite máximo de 10 dias. As despesas 
de transporte local também serão cobertas.
Estes valores serão pagos ao/à pesquisador(a) 
científico(a) diretamente pelas instituições-piloto 
no Brasil.

A reportagem coletiva, em forma de história em 
quadrinhos, tem como objetivo sensibilizar o 
público geral e o público escolar para a questão 
ambiental dos sargaços.

Os pesquisadores científicos são informados que 
a arrecadação de todos os direitos autorais será 
direcionada a um “Fundo Sargaços para as Esco-
las” dirigido pela Aliança Francesa de Santo 
Domingo, à qual as 4 editoras do projeto se com-
prometem a repassar anualmente o total desses 

Contexto :

No contexto do ano de 2020-2021 dedicado pela 
França à história em quadrinhos, e do ano 2021 dedi-
cado pela França ao multilinguismo, a Embaixada da 
França no Brasil, a Aliança Francesa de Brasília e a rede 
de Alianças Francesas no Brasil lançam, em parceria 
com a Embaixada da França na República Dominicana, 
a Aliança Francesa de Santo Domingo e a autora de 
HQs guadalupense Jessica Oublié, uma chamada para 
candidaturas, visando a realização de uma história em 
quadrinhos coletiva em formato de reportagem sobre 
os sargaços.

Este  projeto de cooperação artística e científica inter-
nacional, apoiado pela Agência francesa de desenvol-
vimento (AFD),  tem como objetivo compartilhar, em um 
formato ilustrado, conhecimento produzido sobre as 
algas marrons, nas regiões da América e do Caribe.

Os territórios a seguir participam do projeto e fazem, 
cada um, um convite a um(a) um(a) pesquisador(a) 
científico(a) local: República Dominicana, Guadalupe, 
Santa Lúcia, Martinica, Venezuela, México, Guiana 
Francesa, Brasil e Haiti.

Em cada país, o/a pesquisador(a) selecionado(a) 
 integrar á uma equipe nacional, ao lado de um(a) 
escritor(a)/roteirista/jornalista e de um(a) ilustra-
dor(a), a fim de realizarem uma reportagem de 15 
páginas ilustradas sobre o contexto dos sargaços 
no seu território.

A HQ (história em quadrinhos) final será constituí-
da por uma dezena de histórias científicas únicas 
e originais, produzidas pelas equipes de cada 
país implicado no projeto, fazendo uma viagem 
pelos territórios afetados pelas algas marrons.

A Coordenação Geral - composta pela Aliança 
Francesa de Santo Domingo, por Jessica Oublié e 
Ulises Jauregui, pela Embaixada da França na 
República Dominicana e pela Agência Francesa 
de Desenvolvimento (AFD) - será responsável 
pela montagem final e pela edição da história em 
quadrinhos, patchwork internacional de relatos 
inspirados pelos sargaços.

valores. Esse fundo financiará, uma vez por ano, a reali-
zação de um projeto educativo nas escolas dos territó-
rios participantes.

Etapas do projeto:
    
De 23 de fevereiro a 29 de março:
Etapa 1: Os três candidatos brasileiros selecionados 
(ilustração, roteiro e pesquisa) pelas instituições-pilo-
to do projeto no Brasil - Embaixada da França no Brasil 
e Aliança Francesa de Brasília -  integram a equipe 
nacional.. 

De 29 de março a 30 de junho:
Etapa 2 : A partir das pesquisas produzidas pelo(a) 
cientista selecionado(a), o conjunto dos membros da 
equipe brasileira (pesquisador/a, roteirista, ilustrador/a) 
se encontram e começam um trabalho coletivo sobre o 
assunto, a fim de chegar aos primeiros elementos de 
contexto (gráficos, textuais) necessários para a explo-
tação dos dados científicos postos à disposição 
pelo(a) pesquisador(a) do grupo.

Etapa 3: Através de uma abordagem livre (documental, 
humorística, fictícia, real, de aventura, de antecipação 
etc.), mas didática, e em consulta com o/a ilustrador(a), 
o/a roteirista elabora um roteiro de HQ em quinze pági-
nas ilustradas, cujo objetivo será popularizar o conheci-
mento produzido pelo(a) cientista da equipe nacional e 
inspirado pela relação entre a alga e o território brasilei-
ro.

Etapa 4: O(a) ilustrador(a), através do seu desen-
ho, garantirá a adaptação gráfica do roteiro comu-
nicado, com o objetivo de tornar acessível ao 
maior número de leitores possível as noções cien-
tíficas, previamente julgadas como complexas. O 
objetivo é utilizar as múltiplas possibilidades narra-
tivas da HQ para permitir que os leitores, crianças 
e adultos, possam compreender facilmente as 
ideias principais atreladas aos sargaços.

De 1° de julho a 30 de novembro:
Etapa 5: Uma vez que a reportagem desenhada 
esteja pronta, esta será enviada pelas insti-
tuições-piloto do território - Embaixada da França 
no Brasil e Aliança Francesa de Brasília - à Coor-
denação Geral do projeto na República Dominica-
na, para que seja adicionada à maquete geral da 
história em quadrinhos e editada em quatro 
idiomas, visando a publicação do livro coletivo em 
dezembro de 2021.

PESQUISADOR(A) / CIENTÍFICO(A)

PARA O PROJETO DE HISTÓRIA EM QUADRINHOS (HQ) 
COLETIVA ACERCA DA TEMÁTICA DOS SARGAÇOS
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Contato para mais informações:

projeto.sargasses@gmail.com

Favor especificar seu perfil - pesquisador(a), roteirista, 
ilustrador(a) - no assunto do e-mail de envio da sua 
candidatura.

Data limite para envio das candidaturas:

   Domingo, 21 de março de 2021

Divulgação dos resultados:  

Segunda-feira, 29 de março de 2021.i


