Realização

XVI CONCURSO LITERÁRIO FACCAT – JORNAL PANORAMA
2017
TEMA:

VIVER E COMEMORAR:
SIGNIFICADOS QUE SE PODE ATRIBUIR A MOMENTOS ESPECIAIS DA VIDA
“A vida é um acontecimento que merece ser comemorado. A cada dia, a cada instante, ela se
renova nos pequenos espaços. A vida é miúda, feita de pequenas partes. Viver é construir um
mosaico, parte por parte, dia após dia.”mensagens.culturamix.com
O Curso de Letras comemora, neste ano de 2017, seus 15 anos. Data emblemática e significativa,
pois uma trajetória educacional de formação de professores merece indiscutível destaque. Pela
importância que damos à nossa comemoração, surgiu a ideia de escolher, como tema para nosso
Concurso, o destaque que cada um dá a algum momento da sua existência, porque é muito bom
comemorar, destacar, renovar, festejar a vida e suas possibilidades!
Para tanto, escolha um fato que você considera importante e escreva um poema, uma crônica ou
um conto que mostre sua forma peculiar e criativa de comemorá-lo.

REGULAMENTO
1 Das inscrições
1.1
1.2
1.3
1.4

A participação poderá ser apenas individual.
Os inscritos poderão participar nas modalidades conto, crônica e poema.
Será permitida a participação simultânea em mais de uma modalidade.
Os trabalhos inscritos deverão ser inéditos, entendendo-se como tal o texto não impresso (em
livros, revistas, etc.).
1.5 Na edição 2017, focada em valorizar a produção textual de autores da área de abrangência dos
promotores, poderão participar pessoas residentes no Vale do Paranhana e nas regiões de
abrangência da Faccat (Taquara, Parobé, Igrejinha, Três Coroas, Rolante, Riozinho, Araricá,
Campo Bom, Canela, Glorinha, Gramado, Gravataí, Nova Hartz, Sapiranga, Santo Antônio da
Patrulha, São Francisco de Paula.), bem como acadêmicos e ex-acadêmicos da Faccat (dos

cursos de graduação e pós-graduação) independente de onde residam atualmente, observando-se
a idade mínima de 15 anos.
1.6 A inscrição dos interessados deverá ser feita até o dia 26 de agosto, com a entrega dos trabalhos
no Protocolo da FACCAT ou no Jornal Panorama/RádioTaquara, ou enviados aos seguintes
endereços:
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•

Faccat – Faculdades Integradas de Taquara (Curso de Letras), Av. Oscar Martins Rangel,
4500 - Campus FACCAT, Taquara/RS, CEP 95600-000, ou

•

Jornal Panorama/ Rádio Taquara (Concurso Literário), Rua Rio Branco, nº 1006 – CEP:
95600-098- Taquara-RS.

Da identificação dos textos

2.1 Os trabalhos deverão ser apresentados digitados em espaço 1,5, letra 12, não devendo
ultrapassar duas páginas tamanho A4 (margens de 2 cm).
2.2 Os textos deverão conter um pseudônimo, que não pode coincidir com o nome do autor ou, de
alguma forma, identificá-lo. Deverá ser colocado logo abaixo do título. A inobservância dessa
exigência implicará na automática desclassificação.
2.3 Os trabalhos digitados deverão ser encaminhados em 4 (quatro) vias, colocadas em um
envelope, no qual deverá constar apenas o pseudônimo do autor e a modalidade escolhida.
•

No interior desse envelope, junto com as cópias do texto concorrente, também deverá ser
colocado outro envelope (menor e fechado), contendo: pseudônimo; nome completo; idade;
endereço; telefone; e-mail.

3 Da avaliação e escolha dos trabalhos
3.1 A avaliação dos trabalhos será feita em duas etapas:

3.1.1

A seleção inicial dos melhores trabalhos será feita por professores de Língua Portuguesa e
Literatura que levarão em conta: criatividade, coerência ao tema escolhido, estrutura do
texto, adequação de linguagem e correção gramatical.

3.1.2

Após essa primeira etapa, os trabalhos serão encaminhados à Comissão Julgadora Final,
formada por vencedores dos concursos anteriores, professores de Literatura da FACCAT e
representantes dos alunos do Curso de Letras e do Jornal Panorama, que apontarão os seis
melhores de cada modalidade.

3.2

Não poderão participar os promotores e pessoas que exerçam atividade remunerada junto
aos promotores - Curso de Letras da FACCAT e Jornal, bem como seus cônjuges, pais,
filhos, irmãos.

4 Da premiação
4.1 Serão premiados os melhores textos do Concurso nas três categorias - conto, crônica e poema.
Os textos vencedores serão anunciados e publicados em primeira mão no Jornal Panorama e
premiados em sessão solene com entrega de certificados e prêmios especiais.
4.2 Serão premiados os seguintes colocados:
4.2.1 PRIMEIRO LUGAR GERAL, independente de categoria.
4.2.2 SEGUNDO LUGAR GERAL, independente de categoria.
4.2.3 TERCEIRO LUGAR GERAL, independente de categoria.
4.2.4 Primeiro lugar da categoria conto, não cumulativo aos itens 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3.
4.2.5 Primeiro lugar da categoria crônica, não cumulativo aos itens 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3.
4.2.4 Primeiro lugar da categoria poema, não cumulativo aos itens 4.2.1, 4.2.2 e 4.2.3.
5 Das disposições gerais
5.1 Os trabalhos não serão devolvidos.
5.2 Com sua participação no concurso, obrigam-se os autores a permitir a divulgação e impressão
dos trabalhos sem ônus para os promotores do evento.
5.3 Os candidatos responsabilizam-se pela veracidade das informações prestadas, especialmente as
referentes à localidade de residência e à idade, sob pena de perda de prêmio.
5.3 Os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pela Coordenação do evento.

Taquara, 08 de junho de 2017.
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