
11º Prêmio Internacional de Mangá 

 
  
Sobre o Prêmio 

1. O Prêmio Internacional de MANGÁ do Japão foi estabelecido visando a divulgação da cultura pop 
japonesa e para auxiliar na promoção do entendimento sobre o Japão. O prêmio foi criado como 
reconhecimento aos artistas de mangá, os quais têm contribuído para o fomento dessa expressão cultural 
em nível mundial. Essa será a décima primeira premiação, e a decisão em realizá-la foi oficializada pelo, 
Ministro do Negócios Estrangeiros do Japão Fumio Kishida, que também ocupa o cargo de Presidente 11º 
Comitê Executivo do Prêmio Internacional de MANGÁ do Japão. 
2. O Prêmio de Ouro do 11º Prêmio Internacional de MANGÁ do Japão será entregue ao melhor mangá 
dentre todos os inscritos e, ainda, três outros trabalhos que se destacarem receberão o Prêmio de Prata. 
Além disso, a Fundação Japão convidará os premiados a visitarem o Japão para a cerimônia de premiação. 
Os vencedores também se encontrarão com os artistas de mangá japoneses e visitarão editoras do 
segmento. 
Cronograma: 

 Período de inscrições: de 17 de março de 2017 a 16 de junho de 2017 
 Cerimônia de Premiação: fevereiro de 2018 (previsão) 
  

Referências: 

Demais detalhes e informações do 1º ao 10º Prêmio Internacional de MANGÁ do Japão: 
http://www.manga-award.mofa.go.jp 
  
Instruções para Inscrição 

1. Propósito 

Promover o mangá mundialmente. 
  
2. Requisitos para a inscrição 

(1) Trabalhos de mangá (16 páginas ou mais) produzidos fora do Japão. Tanto os trabalhos publicados 
como os não-publicados serão elegíveis, exceto os trabalhos já premiados nas edições anteriores do 
Prêmio Internacional do MANGÁ do Japão. 
(2) Os trabalhos de mangá devem ter sido produzidos há até três anos (2014 a 2017). 
(3) Os trabalhos devem ser enviados em formato impresso (é possível que seja pedido posteriormente o 
envio do material digitalizado). 
(4) Empresas de publicação de outros países poderão se inscrever para participar do 11º Prêmio 
Internacional de MANGÁ do Japão somente se confirmarem que os autores consentem que seus 
trabalhos sejam submetidos. 
(5) O autor do mangá ou autor da história deve ter nacionalidade estrangeira (não deve ter nacionalidade 
japonesa). O representante das obras premiadas que será chamado ao Japão deve ter nascionalidade 
estrangeira (não deve ter nacionalidade japonesa). 

http://www.manga-award.mofa.go.jp/


(6) Apenas um trabalho pode ser enviado por pessoa. Cada pessoa só pode se inscrever uma vez. 
     Apenas um trabalho será aceito por título (ou série). 
     Apenas uma inscrição por trabalho será aceita. Inscrições subsequentes serão consideradas inválidas. 
 (7) Os trabalhos premiados podem ser divulgados ná página do prêmio, com a devida autorização do                                              
       autor, para divulgação nacional e internacional   
  
3. Como se inscrever 

(1) Período de inscrição: 

17 de março de 2017 a 16 de junho de 2017 

*as inscrições enviadas diretamente para o Japão devem chegar até o dia 16 de junho de 2017. 
* as inscrições no Consulado Geral do Japão em Manaus devem ser feitas até o dia 31 de maio de 
2017. 
  

(2) Local de inscrição: 

As inscrições devem ser enviadas para quaisquer dos destinatários abaixo: 
i) P.O. Box 
MBE 15 The Eleventh Japan International MANGA Award Executive Committee 
B1F Yuraku-cho bldg. 
1-10-1 Yuraku-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 
Post Code 100-0006, JAPAN 
  
ii) Embaixada ou Consulados Gerais do Japão 
    Verificar os endereços no website http://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/enderecos_uteis.html 
 
* Para os residentes no Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima (inscrições até 31/05/2017): 
Consulado Geral do Japão em Manaus 
Setor Cultural 
Rua Fortaleza 416 -Adriaópolis 
CEP 69057-080   Manaus  AM 
  

(3) Documentos para Inscrição: 

 i) Formulários de Inscrição:  http://www.manga-award.mofa.go.jp/info/japan_entry_form_11th_e.html 
 
ii) Duas cópias da obra  
(Cópias adicionais ou versões digitalizadas poderão ser solicitadas para trabalhos que receberem 
premiação). 
  

(4) Demais Informações: 

 i) Por favor, verifique se o formulário de inscrição, preenchido em inglês ou japonês, está anexado aos 
trabalhos. 
(Se preenchido em ingles, escrever em letras de forma) 
ii) Por favor, certifique-se de colocar o número das páginas em todas as cópias da obra. 
Caso se trate de página dupla, favor fazer indicação 

http://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/enderecos_uteis.html
http://www.manga-award.mofa.go.jp/info/japan_entry_form_11th_e.html


  
4. Devolução dos trabalhos 

Os trabalhos enviados não serão devolvidos aos participantes. Contudo, se os trabalhos ainda não tiverem 
sido publicados, enviar a cópia da obra. Os trabalhos enviados podem vir a serem doados às organizações 
públicas, expostos ou utilizados de forma apropriada. 
  
5. Seleção 

O Comitê de Avaliação do 11º Prêmio Internacional de MANGÁ do Japão se encarregará dos 
procedimentos de seleção. 
  
6. Cerimônia de Premiação 

A cerimônia de premiação será realizada em Tóquio, em fevereiro de 2018 (previsão) 

 


