
I CONCURSO LITERÁRIO MANOEL KARAM 

FEIRA DO LIVRO DE RIO DO SUL 2019 

 

 A Fundação Cultural de Rio do Sul, a Biblioteca Pública Municipal Nereu 

Ramos, o SESC e a Associação de Escritores do Alto Vale do Itajaí promovem o 

primeiro concurso literário da Feira do Livro de Rio do Sul. 

 

REGULAMENTO: 

 

1. TEMA: Livre 

2. DO OBJETIVO:  

 Promover e incentivar o prazer de ler e escrever, por meio da valorização 

da produção literária dos estudantes. 

3. DA PARTICIPAÇÃO:  

a. Poderão participar os alunos do Ensino Médio devidamente 

matriculados nas escolas públicas e privadas de Rio do Sul. 

b. No limite de 20 alunos representando cada instituição de ensino. 

4. DOS GÊNEROS LITERÁRIOS: 

a. Serão permitidos os seguintes gêneros literários: conto, cordel, crônica 

e poesia; 

b. Para se informar sobre esses gêneros, recomenda-se a pesquisa nos 

seguintes sites: 

I. https://brasilescola.uol.com.br/literatura/o-conto.htm; 



II. http://www.infoescola.com/literatura/poesia/; 

III. http://www.infoescola.com/redacao/conto/; 

IV. http://www.ablc.com.br/o-cordel/cordeis-digitalizados/; 

V. http://www.infoescola.com/redacao/cronica-literaria/;  

c. As poesias poderão ser de qualquer tipo de métrica, de verso e de rima; 

d. A extensão mínima e máxima varia de acordo com o gênero: 

I. Poesia: até 2 páginas; 

II. Conto, cordel e crônica: entre 2 e 6 páginas; 

e. Os trabalhos deverão ser escritos por um único autor; 

f. Os trabalhos deverão ser inéditos, isto é, de criação dos participantes, 

não constituindo plágio. 

5. DA IDENTIFICAÇÃO 

As folhas dos trabalhos deverão conter a identificação de cada participante. 

6. DA FORMATAÇÃO 

a. O texto (conto, cordel, poesia ou crônica) deverá ser escrito em língua 

portuguesa, impresso em papel A4 branco, fonte Arial ou Times New 

Roman, tamanho 12, com espaçamento entre linhas 1,5, somente no 

anverso da folha (frente); 

b. Os trabalhos deverão ser redigidos no seguinte formato: título 

(centralizado), pseudônimo (alinhado à direita) e texto (alinhamento 

justificado, exceto poesia, que poderá ter alinhamento livre). 

7. DAS INSCRIÇÕES 



a. As inscrições com a entrega dos textos serão aceitas de 02 de setembro 

até 01 de outubro de 2019, nos seguintes locais e horários: 

I. Biblioteca Pública Municipal Nereu Ramos, nas dependências 

da Fundação Cultural de Rio do Sul, das 8h até 12h e das 13h30 

até 17h30; 

b. No ato de entrega do texto, o (a) participante preencherá a ficha de 

inscrição, contendo número de identificação que será anotado acima 

de seu pseudônimo, para posterior identificação; 

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

a. Serão automaticamente desclassificados os trabalhos que não 

contiverem título, estiverem fora dos padrões solicitados, bem como 

aqueles que caracterizarem cópia ou plágio; 

b. Também serão desclassificados trabalhos que promovam 

discriminação de raça, gênero, crença, apologia a drogas, pedofilia ou 

promoção política-partidária;  

c. Serão avaliados: 

I. Originalidade e criatividade (exploração dos recursos inerentes 

a cada gênero) – até 6,0 pontos; 

II. Ortografia, gramática, coesão e coerência textual – até 4,0 

pontos; 

9. DA PREMIAÇÃO 

a. 1º colocado(a): Medalha, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em vale 

livros na Feira do Livro 2019 e certificado para o autor, o professor 

também receberá certificado. 



b. 2º colocado(a): Medalha, R$ 100,00 (cem reais) em vale livros na Feira 

do Livro 2019 e certificado para o autor, o professor também receberá 

certificado. 

c. 3º colocado(a): Medalha, R$ 50,00 (cinquenta reais) em vale livros na 

Feira do Livro 2019 e certificado para o autor, o professor também 

receberá certificado. 

d. Os 30 (trinta) melhores trabalhos serão expostos durante a Feira do 

Livro 2019 de Rio do Sul. 

10. DA COMISSÃO JULGADORA 

a. Os trabalhos serão avaliados por 3 profissionais ligados à área literária, 

sem vínculo empregatício com a Fundação Cultural de Rio do Sul. 

b. Cada avaliador dará uma nota (de 0,0 a 6,0 e de 0,0 a 4,0 conforme o 

critério), podendo utilizar uma casa decimal (ex.: 4,5); 

c. Em caso de empate, os avaliadores decidirão pelo desempate em 

conjunto. 

11. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

a. A divulgação do resultado estará presente na programação da Feira do 

Livro 2019 de Rio do Sul. 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

a. Os trabalhos não serão devolvidos e poderão ser publicados, ou 

expostos a título de divulgação institucional;  

b. Os (as) participantes renunciam a qualquer pagamento, a título de 

direitos autorais, dos trabalhos inscritos neste concurso;  

c. A decisão da comissão julgadora é soberana e irrecorrível;  



d. A responsabilidade pelos trabalhos será da inteira competência dos 

(das) participantes;  

e. A participação no presente concurso implica na aceitação integral das 

normas do presente regulamento; 

f. A comissão organizadora avaliará os casos omissos; 

g. Mais informações poderão ser obtidas através do e-mail: 

aeavisc@gmail.com (Associação de Escritores do Alto Vale do Itajaí). 

 

Rio do Sul, 2 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 


