CONCURSO LITERÁRIO UFLA 2015
INSCRIÇÕES PRORROGADAS PARA O DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015
Objetivo

O Concurso Literário UFLA 2015 é uma realização da Coordenadoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura/UFLA sob a coordenação do Curso de Letras/DCH/UFLA e com o apoio do Núcleo de Estudos Comparados em
Literatura/NECLI e do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID/Letras. O concurso tem por objetivo
incentivar e aprimorar a leitura e a produção literárias em língua portuguesa, divulgando novos talentos e valorizando seus
trabalhos.
Participantes / Categorias

1) Alunos de Escolas Participantes do PIBID – POEMA
a. Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)
b. Ensino Médio
2) Ensino Superior — POEMA e CONTO
a. Alunos de Graduação e Pós-Graduação de Instituições de Ensino Superior
b. Professores de Instituições de Ensino Superior
3) Comunidade — POEMA e CONTO
Observação: cada categoria (e subcategoria) terá julgamento e premiação específicos.
Apresentação dos Trabalhos







Os trabalhos deverão ser redigidos em língua portuguesa e digitados em Fonte Times New Roman, tamanho 12, em
formato papel A4;
Deverão ser salvos em extensão .DOC; .RTF (Rich Text Format) ou .ODT;
Cada autor poderá inscrever no máximo 2 trabalhos, da mesma categoria/subcategoria ou não, 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:
POEMA = até 2 laudas por poema.
CONTO = até 5 laudas por conto.

Inscrições












Para a categoria: 1) Alunos de Escolas participantes do PIBID/LETRAS as inscrições deverão ser encaminhadas aos
bolsistas do PIBID que atuam na escola onde o aluno está matriculado. O bolsista do PIBID encaminhará para a PróReitoria de Extensão e Cultura um CD ou DVD com todas as inscrições da escola. O DVD ou CD deverá conter uma
pasta específica para cada aluno inscrito com sua respectiva ficha de inscrição e os seus trabalhos;
Para as categorias: 2) Ensino Superior e 3) Comunidade, as inscrições deverão ser feitas por e-mail para o endereço
eletrônico concursoliterario@proec.ufla.br . Encaminhar anexo à mensagem a ficha de inscrição e o(s) trabalho(s);
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 dos 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 um e-mail de confirmação
enviado pela Comissão Organizadora do Concurso;
Prazo de inscrição19 de outubro a 20 de novembro de 2015 (Não serão aceitos os trabalhos entregues após esta data). A
Comissão Organizadora do Concurso Literário informa que o prazo de inscrição foi prorrogado para o dia 30 de
novembro de 2015.
O resultado do concurso será publicado no site www.proec.ufla.br a partir do dia 1o de fevereiro de 2016.

Publicação e cessão de direitos:






Após a divulgação do resultado os candidatos selecionados deverão assinar um termo declarando a originalidade de seus
trabalhos.
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.

Mais informações poderão ser obtidas na Coordenação do Concurso com o Prof. Rodrigo, pelo e-mail:
rodrigobarbosa@dch.ufla.br

