
1º Concurso de Contos e Poesias dos Cursos de Letras. 

Centro Universitário Sumaré – 2019 

 

Todo mundo carrega um poeta no peito.  

Todo mundo tem um verso guardado no coração.  

Fernando Pessoa 

 

 Os Cursos de Letras do Centro Universitário Sumaré têm a honra de anunciar 

aos alunos dos cursos de Educação, o 1º Concurso de Contos e Poesias. O concurso 

envolve todas as Unidades da instituição que promovem curso da área de Educação.   

 Podem participar alunos com trabalhos (conto ou poesia) que sejam inéditos e 

de autoria própria. O tema para este primeiro concurso é livre. Para a categoria conto 

haverá premiação de primeiro e segundo lugar e o mesmo para a categoria poesia.  

Das Regras 

Serão aceitos os contos e poesias que seguirem os seguintes critérios: 

1. Conto e poesia originais (autoria própria) e inéditos (ou seja, que não tenham sido 

publicados anteriormente em outros meios impressos ou digitais); 

2. Os textos devem ser digitados seguindo as seguintes instruções:  

2.1. Para conto: ARIAL 12, espaçamento entre linhas de 1,5 e texto justificado. 

2.2. Para poesia: ARIAL 12, espaçamento entre linhas de 1,5 e corpus do texto 

livre. 

2.3. O título do conto e poesia deve ter a letra (ARIAL) e tamanho (12) em 

negrito. 

2.4. O nome do autor deve vir após o título do texto, alinhado pela direita. Sem 

negrito. 

 2.5. O trabalho deve conter capa com o título do trabalho centralizado, nome 

do aluno, R.A. e Unidade da Faculdade. 

2.6. Os alunos do curso Letras Inglês poderão competir apresentando poesia 

em língua inglesa, seguindo os mesmos critérios dispostos nos artigos 1 e 2. 

3. Trabalhos de conteúdo ofensivo e discriminatório (gênero, religião, ideologia 

política, sexualidade e Direitos Humanos) serão automaticamente eliminados.  



4. O comitê organizador reserva-se o direito de escolher os trabalhos que serão 

selecionados. A decisão do comitê é soberana, ficando isenta de justificar suas 

escolhas. 

5. O concurso seguirá as seguintes etapas: 

5.1. O aluno participante deve enviar seu texto impreterivelmente até 10/11/ 2019, 

por meio de inscrição no link https://guia.sumare.edu.br/concurso-de-conto-e-poesia, 

trabalhos enviados após a data estipulada serão desconsiderados. 

5.2. O comitê julgador, composto de três professores da instituição, lerá os 

trabalhos depositados e posteriormente selecionará os finalistas nas duas categorias: 

conto e poesia. 

5.3. Os trabalhos finalistas ficarão disponíveis on-line para que todos os alunos 

do curso de Letras possam lê-los. 

5.4. O anuncio dos vencedores será revelado em 11/12/2019, na Semana 

Acadêmica de Educação que ocorrerá de 09 a 13 de dezembro, na Unidade Sumaré – 

Avenida Dr. Arnaldo, 1793 – Cep. 01255-000. 

6. Dúvidas a respeito do concurso podem ser enviadas à Coordenação do Curso: 

raul.arriagada@ises.com.br 
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