
 
 
Objetivo 
 

O Concurso Literário Ufla 2012, promovido pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) e operacionalizado pelo 

Departamento de Ciências Humanas (DCH), tem por objetivo incentivar a produção de poemas em versos e contos, aprimorar o 

gosto por estes gêneros literários e divulgar novos talentos, valorizando seus trabalhos. 
 
Participantes / Categorias 
 
 

1) Alunos de Escolas Participantes do PIBID/LETRAS = POEMA EM VERSOS 

a. Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) 

b. Ensino Médio 

2) Ensino Superior = POEMAS EM VERSOS 

a. Alunos de Graduação e Pós-Graduação de Instituições de Ensino Superior 

b. Professores de Instituições de Ensino Superior 

3) Comunidade = CONTOS 

 

Observação: cada categoria (e subcategoria) terá julgamento e premiação específicos. 
 
Apresentação dos Trabalhos 
 

*Os trabalhos deverão ser enviados por email para o endereço eletrônico: concursoliterario@proec.ufla.br  

*Os trabalhos deverão ser digitados em Fonte: Times New Roman; Tamanho: 12; 

**Deverão ser salvos em extensão .DOC, .RTF (Rich Text Format) ou .ODT; 

*Cada autor poderá inscrever no máximo 3 (três) trabalhos, dos quais será selecionado apenas 1 (um). 

*Os trabalhos deverão ser inéditos (que não tenham sido publicados por nenhum tipo de mídia falada ou escrita) e de própria 

autoria do candidato. Os textos são de responsabilidade do próprio autor. 

* O tamanho máximo de cada texto deverá ser de 

POEMA EM VERSOS = até 2 laudas cada 

CONTOS = de 2 a 5 laudas cada 

 
Inscrições 
 

As inscrições deverão ser feitas por email. 

Deverão ser anexados ao email a ficha de inscrição e os textos submetidos, todos em extensão .DOC ,  .RTF ou .ODT. 

Os trabalhos serão avaliados por uma Comissão Julgadora  designada pela Comissão Organizadora do Concurso. 

A decisão da Comissão Julgadora será irrecorrível. 

No caso de a Comissão Julgadora não considerar satisfatório o nível do trabalhos inscritos, poderá não haver nenhum selecionado 

em cada uma das categorias. 

O desrespeito a qualquer item deste regulamento acarretará a eliminação do participante. A inscrição implica a total aceitação 

pelos autores das normas deste regulamento.  

Considera-se a inscrição efetivada somente após o recebimento, por parte do candidato, de email de confirmação enviado pela 

Comissão Organizadora do Concurso. 

Prazo de inscrição: 13/04/2012. (Não serão aceitos os trabalhos entregues após esta data) 
 

 
Publicação e cessão de direitos:  

Fará parte da premiação, a publicação de um livro pela Editora Ufla, contendo os trabalhos selecionados. 
O candidato inscrito concorda, pelo próprio ato da inscrição, em ceder os direitos autorais para publicação dos 5 (cinco) primeiros 

classificados em cada categoria. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
Nome completo (não abreviar): _______________________________________________________________________________ 
 
Código:______________________(a ser preenchido pela Comissão Organizadora) 
 
Data de nasc.: ____ / ___ /____ Tel.:______________________ 
 
CPF:_____________________ RG:_________________________ 
 
Endereço: 
 
Rua/Av. _________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Nº ________ Complemento: _______________________  
 
Bairro:___________Cidade:________________________ 
 
Estado:__________ CEP:_________________________ 
 
 
Título do(s) trabalho(s): 
1 -______________________________________________________________________________________________________ 
 
2 -______________________________________________________________________________________________________ 
 
3 – _____________________________________________________________________________________________________ 
 
Categoria:  

(    ) 1 - Alunos de Escolas Participantes do PIBID/LETRAS = POEMA EM VERSOS 

(   ) Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) 

(    ) Ensino Médio 

(     ) 2 - Ensino Superior = POEMAS EM VERSOS 

(    )  Alunos de Graduação e Pós-Graduação de Instituições de Ensino Superior 

(    ) Professores de Instituições de Ensino Superior 

(     ) 3 - Comunidade = CONTOS 
 
 

 
Declaro serem verdadeiras todas as informações por mim prestadas na inscrição deste Concurso. 

 

 


