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O Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Letras Português e
Literaturas de Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pampa
(UNIPAMPA) institui o I Concurso Literário PET-LETRAS com o objetivo de
estimular a cultura letrada tanto na universidade quanto na escola de educação
básica.

1. Das inscrições

1.1. A participação será restrita a estudantes maiores de 14 anos que estejam
devidamente matriculados em escola da educação básica ou instituições de
ensino superior.

1.2. A inscrição deverá ser feita pelos participantes através de e-mail, solicitando
a participação do concurso literário. O e-mail deve ser enviado para o seguinte
endereço: pet.letrasbage@gmail.com;

1.2.2. A inscrição do aluno também pode ser feita pelo(a) professor(a) de língua
portuguesa ou literatura de sua escola, contanto que seja nos mesmos
parâmetros que indicaremos a seguir;

1.3. Na inscrição deverão ser fornecidas as seguintes informações: Nome e
sobrenome, telefone, escola ou instituição em que desenvolve seus estudos e o
ano ou semestre em que se encontra ex.: 9º Ano ou 7º Semestre, modalidade
que deseja participar e título da obra;

1.4. O prazo de inscrição é: De 08 de maio a 28 de outubro.

2. Das modalidades de escrita



2.1. Serão duas as modalidades de participação:

2.1.2. Modalidade 1: Texto original;

2.1.3. Modalidade 2: Adaptação de textos Clássicos. (removido)

2.2. Gêneros textuais aceitos:

2.2.1 Para a modalidade 1, serão aceitos os gêneros textuais: poema, conto,
peça teatral, rádio novela, fotonovela, curta-metragem, podcast entre outras
mídias e gêneros narrativos.

2.2.2. Para a modalidade 2, serão aceitos os gêneros textuais: poema, conto,
peça teatral, rádio novela, fotonovela, podcast, curta-metragens, entre outros
formatos de mídias.

2.3. Do tema

2.3.1. O conteúdo das modalidades é livre, por ex.: Poderá ser um conto de
terror, suspense, romance. O poema também é de tema e formato livre, ex.:
Épico, lírico e dramático, etc.

3. Da formatação dos textos:

3.1. Todo texto deverá ser escrito e formatado da seguinte maneira:

3.1.1. Com Fonte Arial, espaço entre linhas de 1,5 cm, ter um título com iniciais
maiúsculas, em negrito e tamanho da fonte 14; o corpo do texto deverá ser
escrito em tamanho 11.

3.1.2. Todas as modalidades devem ter escrito no mínimo duas páginas de
texto e no máximo cinco (exceto para poemas), seguindo a formatação
indicada neste edital;

3.1.3. Dos poemas deverá ser seguida a formatação de versos e estrofes. Um
poema pode ser escrito em uma única estrofe, com métrica livre, porém deverá
ser feito em versos, ou seja, com recuo a ser respeitado.

3.2. Opções de formato de mídias:

3.2.1. Para a modalidade 2, serão aceitos todos os formatos de mídia desde que
não excedam 15 minutos.



4. Da autoria dos textos:

4.1. O texto não pode incluir o nome do(s) escritor(es) no arquivo, o desacato
desta regra acarretará em desclassificação. A submissão será explicada no
ponto cinco;

4.2. O texto original pode ter no máximo dois autores, mas o prêmio não será
dobrado, cabe aos vencedores, caso sejam dois, de organizarem a divisão do
prêmio;

4.3. As adaptações dos textos clássicos podem ter até cinco autores, sendo a
premiação dividida entre os ganhadores.

5. Da submissão

5.1. Para efetuar a submissão do texto deve-se enviar o arquivo em formato
Word ou PDF, seguindo as instruções do tópico 1.3, para o endereço de e-mail
pet.letrasbage@gmail.com

5.2. No “assunto” do e-mail de submissão deverá ir a palavra “Submissão” mais
o nome do(a) autor(a);

5.3. O arquivo a ser submetido deve ser nomeado apenas com o título do seu
texto, nenhuma informação a mais;

5.2. Reiterando que, para empenhar o ato de submissão, o arquivo deve estar
devidamente formatado como foi solicitado na seção 3.1.

6. Da seleção

6.1. Para fins de avaliação das obras, será montada para cada modalidade de
escrita uma Comissão Técnica Avaliadora composta por três professores(as) da
área de letras.

6.2. As obras serão avaliadas segundo os seguintes critérios de seleção:

6.2.1. Para modalidade texto original:

I. Criatividade;

II. Comunicabilidade;

III. Originalidade;

IV. Estilo;

6.2.2. Para a modalidade adaptação de textos clássicos:



I. Criatividade;

II. Comunicabilidade;

III. Intertextualidade;

IV. Elaboração estética do texto;

Parágrafo único: os critérios podem sofrer alteração após a definição da
comissão avaliadora.

7. Dos resultados

7.1. A divulgação do resultado final será realizada junto à premiação no evento
de 10 anos do PET-Letras às 18h do dia oito de dezembro, no campus Bagé;
(ALTERADO). A premiação será divulgada exclusivamente em nossas redes
sociais.

7.2. Após sua divulgação no evento, o resultado também será disponibilizado na
página institucional e nas redes sociais do PET-Letras e os vencedores que não
estiverem presentes serão comunicados por e-mail e/ou telefone.

8. Da premiação

8.1. O concurso conferirá os seguintes prêmios ao primeiro colocado de cada
modalidade de escrita:

8.1.1. Premiação em livros; (ALTERADO). Premiação em cartão presente de
livraria virtual no valor de R$ 200,00.

8.1.2. Publicação dos textos vencedores na revista Informe Letras e/ou nas
plataformas digitais do grupo PET-Letras;

8.1.3 Certificado de participação e premiação;

8.2. A premiação será realizada durante cerimônia solene no evento 10 anos do
PET-Letras conforme 8.1.(ALTERADO). A premiação será realizada virtualmente
por contato pelos dados registrados na inscrição.

8.3. Os três finalistas de cada modalidade de escrita serão convidados para a
premiação onde será divulgado o primeiro lugar do concurso e farão jus de um
certificado de participação e menção honrosa. (REMOVIDO).



9. O cronograma estimado de realização do concurso é:

Atividade Período

Período de inscrição
08/05/2020 a 28/10/2020

Homologação das inscrições
03/11/2020

Período de avaliação das produções 30/10/2020 a 30/11/2020

Divulgação do Resultado pelos
avaliadores à comissão organizadora do

concurso

07/12/2020

Divulgação do resultado e Premiação
dos vencedores

08/12/2020


