
REGULAMENTO DO 3º CONCURSO LITERÁRIO DO IFG – Câmpus Anápolis

O 3º Concurso literário  do IFG-Câmpus Anápolis  é  uma realização do referido câmpus em
parceria com a Biblioteca Clarice Lispector e tem como objetivo fomentar a escrita entre os
alunos da instituição, reconhecer os talentos literários dos alunos e incentivar o interesse pela
literatura. 

Este regulamento dispõe sobre as normas e cronograma de participação.

1. SOBRE A PARTICIPAÇÃO

Poderão participar do 3º Concurso Literário qualquer aluno(a) regularmente matriculado no
IFG de qualquer um dos Câmpus. Os inscritos poderão concorrer em todas as categorias com
no máximo um texto em cada uma delas. 

2. SOBRE A INSCRIÇÃO

As inscrições deverão ser feitas através de preenchimento de formulário online acessível no
seguinte  link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0WuM56ComL6q10p6_UWdqq0dLn_e2-
74z0cDIROS9B4Oe4g/viewform?usp=sf_link

Ao final do preenchimento do formulário, o candidato deverá anexar o arquivo do texto com o
qual pretende concorrer. O arquivo deve estar em formato pdf,  sem nenhuma identificação
de autoria. 

O período de inscrição é de 01/10/2022 a 15/10/2022 até às 23h 59min.  

SOBRE AS CATEGORIAS DE PARTICIPAÇÃO

As categorias de participação são:

1. Conto
2. Crônica 
3. Poema 

3. NORMAS DE FORMATAÇÃO DO TEXTO

O  texto  deverá  ser  anexado  ao  final  do  formulário  de  inscrição  em  formato  PDF  sem
identificação de autoria para não comprometer a avaliação. 

O texto não deve exceder 5 páginas.

O texto deve ser digitado em fonte Arial ou Times New Roman 12, espaço entrelinhas 1,5,
margens superior e esquerda 3 cm, direita e inferior 2 cm, com entrada do parágrafo de 1,5 cm
da margem e justificado. 
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O texto deve apresentar título em letras maiúsculas, centralizado. Não deve haver qualquer
forma de identificação no texto tais como: nome do autor, desenho, sinais ou pseudônimos. 

A identificação do texto será feita pela equipe organizadora do concurso conforme os dados
informados na ficha de inscrição. 

Os textos poderão versar sobre qualquer temática. 

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os textos serão avaliados por no mínimo dois avaliadores conforme os seguintes critérios:

1. Originalidade
2. Adequação ao gênero em que está concorrendo
3. Criatividade 
4. Domínio da língua portuguesa (respeitando as variedades linguísticas que vierem a

contribuir para a coerência do texto ao universo representado no texto)
5. Rigor e esmero estético

Qualquer  texto  inscrito  em  qualquer  uma  das  categorias  que  não  possuir  as
características do gênero em que está inscrito será desclassificado.

5. PREMIAÇÃO 
A premiação será feita para os 1º, 2º e 3º lugares de cada uma das categorias de
participação. 
Os vencedores em cada uma das categorias receberão premiação simbólica (troféu ou
medalha) e certificado. 

6. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DO CONCURSO
DATA ETAPA
01/10 a 15/10 Inscrição / envio dos textos
17/10 Publicação da lista das inscrições deferidas
18/10 a 25/10 Avaliação dos textos pela comissão julgadora
27/10 Publicação dos resultados e premiação

7. OUTRAS DISPOSIÇÕES
- Textos plagiados serão eliminados. 
-  Textos  que  não  correspondam  ao  gênero  textual  de  uma  das  categorias  de
participação (conto, crônica e poema) serão desclassificados. 
-  Textos  sem  ficha  de  inscrição  ou  com  qualquer  identificação  no  texto  serão
desclassificados. 
-  Qualquer  outra  situação  omissa  neste  regulamento  será  decidida  pela  comissão
organizadora. 
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