
 
Concurso Literário 2012: Conto, Poesia e Crônica 
REGULAMENTO 
Período de realização do Concurso: Primeiro Semestre de 2012 
Período de inscrições: De 23/04/2012 à 04/05/2012 
 
1. DO CONCURSO 
1.1. O Concurso Literário será promovido pelo PET-LETRAS UFTM. 
1.2. O Concurso será realizado na UFTM, no período acima estabelecido e está 
direcionado, exclusivamente, aos estudantes regularmente matriculados 
no 1º semestre de 2012. 
2. DAS CATEGORIAS 
2.1. Este Concurso compreende a elaboração de contos, poesias e crônicas de 
autoria própria. 
3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1. Todas as pessoas interessadas deverão realizar, no período entre 23/04/2012 à 
04/05/2012, enviando os arquivos com Ficha de inscrição e o texto para o e-mail 
daniela.elisabete@yahoo.com.br  
3.2 Fica previamente estabelecido que somente estarão aptos a participar 
deste Concurso aqueles que realizarem as inscrições até o dia 04/05/2012. 
Inscrições recebidas após esta data serão prontamente descartadas. 
3.3. Os Participantes poderão se inscrever em mais de uma categoria (conto,  
Poesia e crônica) e, para isso, deverão preencher uma Ficha de Inscrição para cada 
trabalho apresentado. 
3.4 Não será admitida, em nenhuma hipótese, a inscrição de dois ou mais 
trabalhos para uma mesma categoria. Caso dois ou mais trabalhos sejam 
inscritos em uma mesma categoria, o último trabalho encaminhado será 
desclassificado. 
3.6. Em nenhum momento poderá o PET-LETRAS ser responsabilizado por 
inscrições feitas por meio do site que sejam perdidas, entregues atrasadas, 
enviadas erroneamente ou que estejam incompletas, incorretas, inválidas ou 
imprecisas. 
3.6.1. O PET-LETRAS não será responsável por problemas, falhas ou mau 
funcionamento técnico de qualquer tipo em redes de computadores, 
servidores ou provedores, equipamentos de computadores, hardware ou 
software, nem por erro, interrupção, defeito, atraso ou falha em operações 
ou transmissões para o correto processamento de inscrições, incluindo, mas 
não se limitando, a transmissão imprecisa de inscrições ou a falha do 
Realizador em recebê-las, em razão de problemas técnicos, 
congestionamento na internet ou no site ligado ao Concurso, vírus, falha de 
programação (bugs) ou violação por terceiros (hackers). 
4. DO ENVIO DOS TRABALHOS 
4.1. Depois de produzidos os trabalhos, os participantes deverão fazer a 
entrega dos mesmos, enviando email para daniela.elisabete@yahoo.com.br , 
juntamente com o preenchimento da ficha de inscrição. 
4.2. Para que esses trabalhos sejam aceitos neste Concurso, deverão 
obedecer às seguintes especificações: 
– O conto ou a poesia deverá ser digitado(a) em espaço duplo, fonte Arial, 
corpo 12, contendo no máximo 10 páginas. (Obs.: Uma página corresponde 
aproximadamente a 20 linhas escritas de 70 toques ou 1.400 caracteres.); 
– O trabalho deverá ser encaminhado em arquivo .DOC ou .PDF; 



– O conto, poesia ou crônica deve ser inédito(a), ou seja, nunca antes publicado(a); 
– A obra não deve ser assinada pelo Participante. O nome do Participante 
deve constar apenas na Ficha de Inscrição. 
4.3. Todos os trabalhos que forem encaminhados fora dos padrões aqui 
estabelecidos serão prontamente desclassificados. 
5. JULGAMENTO PELA COMISSÃO JULGADORA 
5.1. Após exibição dos trabalhos na internet, os mesmos serão submetidos a 
uma Comissão Julgadora que selecionará os 4 (quatro) melhores trabalhos de 
cada categoria. Os 4 (quatro) melhores trabalhos serão considerados vencedores 
do concurso e serão exibidos no site www.petletrasuftm.com.br. 
5.2. O julgamento dos trabalhos ocorrerá no mês de junho de 2012. 
5.3. A Comissão Julgadora utilizará os seguintes parâmetros para a 
avaliação dos trabalhos participantes: Criatividade, Qualidade Técnica e Domínio da 
Língua Portuguesa. 
5.4. Os trabalhos selecionados, bem como os nomes de seus autores, comporão a Edição 
nº 3 da Revista Pasárgada: www.revistapasargada.com.br  
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
6.1. Ao se inscrever para participar do Concurso, nos termos deste 
Regulamento, o participante estará automaticamente autorizando o 
Realizador a utilizar, de modo gratuito, definitivo e irrevogável, de seu nome 
e imagem em qualquer veículo de imprensa, mídia ou internet para 
divulgação do Concurso. 
6.1.1. As autorizações descritas acima não implicam qualquer obrigação de 
divulgação ou de pagamento de qualquer quantia por parte do PET-LETRAS. 
6.2. Pelo simples ato de inscrição neste Concurso, o Participante ainda 
autoriza, reconhece e aceita que seus dados pessoais e demais informações, 
inclusive os submetidos por meio da Ficha de Inscrição, passam a ser de 
propriedade do PET-LETRAS, que poderá utilizá-los para os fins necessários à 
adequada realização deste Concurso. 
6.3. O Participante, neste ato, assume plena e exclusiva responsabilidade 
pelo trabalho que produzir, por sua titularidade e originalidade, incluindo, 
sem limitação, responsabilidade por eventuais violações à intimidade, 
privacidade e honra de qualquer pessoa, a deveres de segredo, eximindo o 
PET-LETRAS de qualquer responsabilidade relativamente a tais fatos, aspectos, 
direitos e/ou situações. 
6.4. O Participante reconhece e aceita expressamente que o Realizador não 
poderá ser responsabilizado por qualquer dano ou prejuízo oriundo de sua 
participação neste Concurso. 
6.5. O presente Regulamento poderá ser alterado e/ou o Concurso suspenso 
ou cancelado, sem prévio aviso, por motivo de força maior ou por qualquer 
outro motivo que esteja fora do controle do Realizador e que comprometa a 
realização do Concurso de forma a impedir ou modificar substancialmente a 
sua condução como originalmente planejado. 
6.6. Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste 
Regulamento serão julgadas e decididas de forma soberana e irrecorrível pela 
Comissão Julgadora mencionada no item 5 acima. 
6.7. A participação neste Concurso implica a aceitação total e irrestrita de 
todos os itens deste Regulamento. 
 
 
 



 
FICHA DE INSCRIÇÃO 
Dados do Participante 
(*) Preenchimento obrigatório. 
Nome Completo (sem abreviações)* 
RG 
CPF* 
Data de Nascimento (__/__/__) Sexo* ( ) Fem. ( ) Masc. 
Endereço Residencial* 
Nº* 
Bairro* 
Cidade* Estado* 
CEP* - 
Telefone* 
( ) Residencial ( ) Celular ( ) Comercial 
Telefone Alternativo ( ) - 
( ) Residencial ( ) Celular ( ) Comercial 
Email* 
Curso: Período: 
Estou me inscrevendo na categoria: 
( ) Conto ( ) Poesia 
Título do texto:  
( ) Declaro que li e concordo com o Regulamento transcrito, obrigando-
me a cumpri-lo fiel e integralmente.* 
Concordo em ter meu trabalho exposto no site www.revistapasargada.com.br 
( ) Sim ( ) Não 


