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REGULAMENTO 

PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO 

1. O Concurso Literário da Semana de Letras da Universidade Federal do Paraná foi criado para 

incentivar a arte e cultura no (e fora do) espaço acadêmico, fazendo com que novos autores entrem 

em circulação. Nessa segunda edição do concurso, serão aceitos textos escritos em prosa e verso.  

2. Para participar do concurso, basta escrever um email, para semanadeletras.ufpr@gmail.com com o 

assunto “Concurso Literário”. No email, devem constar: nome completo do participante, CPF, data de 

nascimento, título do texto apresentado e telefone para contato. Serão aceitos os textos enviados até 

30/04/2017. 

3. Serão exigidas as seguintes especificações para o envio do texto: anexo com texto digitado em .doc, 

.docx, .odt, formato de folha A4, fonte Arial, tamanho 12, sem espaçamento entre linhas, com o 

tamanho máximo de três laudas e em língua portuguesa, o que não impede o uso de termos 

estrangeiros. Não deve constar qualquer identificação quanto ao nome do autor.  

4. Os responsáveis pela inscrição devem ter 16 (dezesseis) anos completos até o final do ano de 2017.  

5. Ao realizar a inscrição, o participante receberá um e-mail de confirmação.  

6. Este concurso não implica nenhuma modalidade de compra ou pagamento por parte dos 

participantes, não sendo, portanto, necessária a aquisição de nenhum produto, bem ou serviço, de 

acordo com o artigo 3o, item II, da Lei 5.768/71, e com o artigo 30 do Decreto-Lei 70.951/72. 

7. Cada participante poderá se inscrever somente uma vez, ou seja, só poderá enviar um texto. Caso a 

comissão julgadora identifique duas inscrições da mesma pessoa, as duas serão automaticamente 

desclassificadas. 

8. Será vetada a participação de organizadores do concurso e/ou da Semana de Letras, bem como dos 

integrantes da comissão julgadora. 

9. O perfeito cumprimento do acima disposto será de inteira responsabilidade da comissão 

organizadora do concurso. 

10. Todos os textos participantes poderão ser utilizados para fins publicitários e comerciais da UFPR 

(cartazes, folders, site, comerciais de TV, redes sociais, encartes e outros). Para tanto, o responsável 

pelo envio do texto autoriza, a partir do ato de inscrição, o direito de uso do conteúdo pela UFPR. 

11. Os dados pessoais solicitados aos participantes são para uso exclusivo da UFPR. 

12. Eventuais divergências ou omissões relacionadas ao Concurso serão solucionadas pela comissão  



2º CONCURSO LITERÁRIO DA SEMANA DE LETRAS UFPR 

 
 

 

 

organizadora, composta por alunos e professores da UFPR, e sua decisão será irrecorrível. 

 

SELEÇÃO 

1. O júri será composto por alunos da pós-graduação e professores da UFPR, por tradutores, editores e 

escritores curitibanos. 

2. Os resultados são irrecorríveis. 

3. No ato da inscrição, participante confirma que leu e que está de acordo com as disposições deste 

Regulamento. 

4. Textos obtidos de outras fontes, que não sejam de autoria própria, não devem ser enviados na 

inscrição deste Concurso, podendo os responsáveis responder por eventuais penalidades constantes 

na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1988, que trata dos direitos autorais. 

5. O resultado será divulgado no fechamento da Semana de Letras da UFPR, no dia 12/05/2017. 

Durante a Semana de Letras, os textos finalistas estarão em exposição nos locais onde o evento estiver 

acontecendo. 

6. Serão automaticamente desclassificados os participantes que não estiverem dentro dos critérios 

propostos neste Regulamento, principalmente no que se refere à formatação do texto inscrito.  

 

PREMIAÇÃO 

1. Serão premiados os três primeiros colocados no concurso:  

1º Lugar: Oficina de Curta duração de Escrita Criativa da Esc. Escola de Escrita + Publicação na próxima 

edição do Jornal Boca do Inferno + Certificado de Participação 

2º lugar: Publicação na próxima edição do Jornal Boca do Inferno + Certificado de Participação 

3º lugar: Certificado de Participação 

Os prêmios são intransferíveis. Para realizar a Oficina de Curta duração de Escrita Criativa o 

ganhador tem que, obrigatoriamente, residir em Curitiba. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Os participantes e seus responsáveis legais declaram ter lido e estar de acordo com o presente 

Regulamento do Concurso e de suas condições, que estão à disposição no site semanadeletras.ufpr.br 

2. À UFPR se reserva o direito de, a qualquer momento, alterar quaisquer partes deste Regulamento, 
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julgue 

necessári

o. 


