
 

 
 

REGULAMENTO DA TROCA DE GIBIS - 2021 

 

Este regulamento dispõe sobre a organização da ação e estabelece diretrizes para a 

participação da Troca de Gibis 2021. 

 

1 Apresentação 

A Troca de Gibis é uma ação promovida pela Biblioteca do Sesc Cidadania, com o 

objetivo de possibilitar aos leitores a aquisição de gibis, sem custos, bem como de 

democratizar o   acesso a estas publicações, e colaborar com a função social voltada ao 

exercício da cidadania e da sustentabilidade em seus conceitos simultâneos: 

ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo, culturalmente 

diverso.  

A ação será conduzida pela equipe da Biblioteca com participação dos alunos 

presenciais, de forma a possibilitar a interação entre leitores e o incentivo de criação de 

acervos pessoais.  

 

2 Seleção dos gibis 

2.1 As publicações serão analisadas no ato da entrega, pela equipe da biblioteca do Sesc 

Cidadania; 

2.2 Para que possam participar da troca, os gibis precisam atender a alguns requisitos 

básicos: 

2.2.1 As publicações a serem trocadas deverão ser caracterizadas como gibis, ou seja, 

identificados com número ISSN (número internacional para publicações seriadas) 

nos quais os gibis se enquadram. Se estiverem com ISBN (número internacional 

para publicações de livros) a publicação se caracteriza como Livro, mesmo que o 

formato seja na linguagem em quadrinhos;  

2.2.2 O conteúdo dos gibis deverá ser pertinente à faixa etária de até 17 anos, ou seja, 

não serão aceitos gibis de conteúdo adulto;  

2.2.3 Quanto ao estado físico do material, deverão estar em bom estado de 

conservação, ou seja, não serão aceitos gibis sujos, rasgados, infectados, 

rabiscados, danificados e com carimbos institucionais. 

 

3 Troca de gibi por cupom (a arrecadação será antecipada para cuidados com 

quarentena e preparação das publicações nos protocolos de biossegurança) 



 

 
3.1 Trata-se de gibis do acervo pessoal de cada aluno, que os trarão à escola para esta 

ação da Troca; 

3.2 Cada unidade doada para Troca corresponderá a um cupom específico do evento, e 

plastificado;  

3.3 Cada unidade doada será registrada em um Termo com assinatura do participante; 

3.4 Cada leitor poderá participar da Troca com quantos gibis desejar; 

3.5 A entrega dos gibis à equipe da Biblioteca será realizada nas dependências do Sesc 

Cidadania, em espaço aberto nas dependências da escola, nos dias 31/08, 01/09 e 

02/09 para os alunos da primeira semana presencial e nos dias 08/09, 09/09 e 10/09 

para os alunos da segunda semana presencial, de 09h às 17h pelos próprios alunos; 

3.6 As datas acima deverão ser rigorosamente obedecidas tanto para os cuidados de 

biossegurança quanto para a realização dos demais serviços da Biblioteca; 

3.7 Nos dias da Troca não será aceita a oferta das publicações para a participação; 

3.8 De posse dos cupons, os participantes poderão efetuar a troca de seus gibis pelos 

que estiverem expostos para a Troca nos dias 21/09 e 22/09 para os alunos da 

primeira semana e nos dias 28/09 e 29/09 para os alunos da segunda semana, no 

período de 9h às 11h e de 14h40 às 16h  na Sala de Estudos da Biblioteca da Escola; 

3.9 A entrada será pela porta principal de acesso à Biblioteca e a saída será pela porta de 

passagem para as salas de aula, no primeiro piso (ao lado da sala 09); 

3.10 Todos deverão usar máscara tampando boca e nariz e farão a higienização das 

mãos com álcool em gel no início da escada. 

 

4 Disposições gerais 

4.1 Toda a ação “Troca de Gibis” é gratuita; 

4.2 Não haverá outro período de troca senão o divulgado neste regulamento; 

4.3 Esta ação depende da demanda de participantes;  

4.4 Não será ressarcido aos participantes o valor e/ou obra ofertada para a troca, caso 

não encontrem gibis de seu interesse durante a ação, quando a sua publicação foi 

objeto de troca para outros; 

4.5 Exercendo a preservação ambiental, o participante deverá trazer sua própria sacola 

para o transporte dos gibis trocados;  

4.6 Os gibis do acervo das bibliotecas do Sesc não integram a ação Troca de Gibis; 

4.7 Os gibis que não forem trocados poderão ser destinados ao público alvo dos projetos 

da Unidade, como também para instituições sociais;  

4.8 Quaisquer dúvidas/questionamentos serão resolvidos pela Bibliotecária do Sesc 

Cidadania, Evelina Rocha.     


