
 

 

REGULAMENTO DO 7º CONCURSO LITERÁRIO DE POESIAS E 

CRÔNICAS 

A Faculdade de Para de Minas – FAPAM, através da Biblioteca Prof. Mello Cançado, 

promove o 7º Concurso Literário de Poesias e Crônicas a ser regido pelas condições 

dispostas abaixo. 

1 – Tema: Livre 

2 – Idioma: Português 

3 – Objetivo:  

Proporcionar aos alunos amantes da leitura a oportunidade de compor uma poesia ou 

uma crônica.  

4 - Das inscrições 

4.1 As INSCRIÇÕES são GRATUITAS e serão feitas somente presencialmente no 

período de 03 de fevereiro de 2020 a 10 de abril de 2020, no horário de 14:00 horas às 

21:00 horas. 

4.1.1 Os originais devem ser entregues em 4 vias identificadas com o título da obra e o 

pseudônimo do autor, dentro de um envelope tamanho A4, que ao lado de fora dever ser 

identificado pelo pseudônimo do autor. Os originais devem ser acompanhados de 

envelope tamanho A5 lacrado contendo os seguintes dados: RA, nome completo 

endereço residencial completo, telefone e e-mail e ao lado de fora deve-se identificar o 

pseudônimo do autor. 

4.1.2 Se os itens acima não estiverem preenchidos corretamente o participante será 

eliminado automaticamente. 

4.1.3 Os textos enviados não serão devolvidos. 

4.2 Não serão aceito textos enviadas de forma diversa daquela especificada neste. 

4.3 Cada participante poderá enviar 1 (uma) poesia ou 1 (uma) crônica de sua autoria, 

caso ocorra duplicata de inscrição o participante poderá ser eliminado. 

4.4 Formatação do texto: A4, fonte 12, Arial  

4.4.1 As poesias não deverão ultrapassar 25 versos.  

4.4.2. As Crônicas não deverão ultrapassar 3 laudas.  



 

4.5 Os trabalhos que não estiverem de acordo com as especificações deste 

REGULAMENTO serão DESCONSIDERADOS.  

4.6 Solicitamos critérios da correção gramatical. 

4.7 Se os itens acima não forem respeitados o participante poderá ser eliminado. 

4.8 O Texto encaminhado para este concurso não poderá ser vinculado em redes sociais, 

sites, home Page etc antes da publicação do resultado final. 

5 - Da premiação 

5.1 O 7º Concurso Literário de Poesias e Crônicas distribuirá os seguintes prêmios: 

1º LUGAR: R$ 300,00 (Trezentos reais) + Certificado; 

2º LUGAR: R$ 200,00 (Duzentos reais) + Certificado; 

3º LUGAR: R$ 100,00 (Cem reais) + Certificado; 

5.2 Dos 03 textos vencedores, outros textos serão selecionados pela Comissão 

Organizadora para compor a Exposição temporária que acontecerá durante o 2º semestre 

de 2020, bem como para compor publicação específica a ser editada e publicada quando 

da conveniência da FAPAM. 

5.3 As premiações ocorreram em data a ser definida. 

5.4 O RESULTADO do Concurso será divulgado nas redes sociais da FAPAM e os 

vencedores serão notificados via e-mail. 

5.5 Critérios para análise poesia: 

a) Harmonia estética – 0 a 10; 

b) Originalidade – 0 a 10; 

c) Gramática - 0 a 10. 

5.6 Critérios para análise crônica: 

a) Coerência – 0 a 10; 

b) Originalidade – 0 a 10; 

c) Gramática - 0 a 10. 

5.7 No dia da premiação os vencedores deveram ler as suas obras. 

 

6 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 6.1 Todos os participantes do concurso asseguram desde já que são os detentores dos 

direitos autorais patrimoniais pertinentes à sua respectiva obra, mas permitindo o uso 



 

pelo Concurso para a divulgação do evento, nas mídias eletrônicas e impressas, bem 

como em toda e qualquer publicação realizada, apoiada ou fomentada pela Faculdade de 

Pará de Minas em todo e qualquer meio de comunicação existente, desde que indicado o 

nome do responsável pelo texto. 

a) A comissão organizadora é soberana e compete a ela avaliar e resolver sobre os 

casos omissos neste regulamento. 

b) Este concurso é exclusivamente cultural, sem qualquer modalidade de sorte ou 

pagamento pelos participantes, nem vinculação destes ou dos vencedores à 

aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço, promovido pelos 

organizadores. 

c) Serão sumariamente excluídos os participantes que cometerem qualquer tipo de 

fraude comprovada, ficando, ainda, sujeitos à responsabilidade penal. 

d) Os organizadores do concurso não se responsabilizam por quaisquer custos 

incorridos pelos participantes para inscrição, envio dos trabalhos, divulgação dos 

vencedores, comparecimento ao evento de premiação, viagens, transporte, 

hospedagem, alimentação ou quaisquer outros custos relacionados ao concurso. 

e) Não poderão participar do concurso os membros comissão julgadora. 

f) O não cumprimento de quaisquer das regras deste Regulamento poderá causar, a 

critério da Comissão organizadora, a desqualificação do (s) texto (s) inscrita (s), 

e, consequentemente, do (a) respectivo (a) participante. 

g) O ato de inscrição neste concurso implica na aceitação e concordância com 

todos os itens deste regulamento. 

h) É vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 

promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

i) Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões relativas à classificação 

ou notas de candidatos. 

 

 

 

 

 



 

COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO 

 

ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS 

JORDEILSON DE LANA SILVA 

NEUSA MARIA TEIXEIRA 

 

COMISSÃO AVALIADORA DO CONCURSO 

 

A ser definida 

 


