
EDITAL Nº001/2020 

 

 

A UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA e  FACULDADE MAURICIO DE NASSAU DE 

BELÉM, Instituições do GRUPO SER EDUCACIONAL S/A, tornam público a 

realização do Concurso Literário “Um Círio feito de palavras”, que fará parte da 

Casa do Círio 2020, com vistas promover e estimular a atividade literária  literária 

entre docentes, discentes, servidores e alunos das duas instituições, bem como da 

como da comunidade, a fim de reunir trabalhos em prosa e verso sobre a maior e 

mais importante festa religiosa do país, o Círio da Virgem Maria de Nazaré, 

obedecendo as normas constantes deste Edital. 

 

Art. 1º- DA REALIZAÇÃO DO EVENTO  

O Concurso Literário acontecerá dentro da programação da Casa do Círio Unama 

2020, culminando com o resultado no dia 6.11.2020, com divulgação nas redes 

sociais da Universidade da Amazônia e Faculdade Mauricio de Nassau de Belém. 

Art. 2º - DOS CONCORRENTES 

Podem participar da Seleção todos os brasileiros natos ou naturalizados, 

estrangeiros, público em geral, de quaisquer regiões do país. 

Art. 3º - DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail comunicacaosocial.alcindo@unama.br  , 

no período de 02 a 28 de outubro de 2020. 

3.2- Cada participante pode inscrever-se com até 02 (dois) trabalhos de sua 

autoria., os quais devem ser inéditos, ou seja, que não tenham sido publicados, 

divulgados ou veiculados em nenhum instrumento ou meio de comunicação.  

3.3- A inscrição deve ser composta por dois arquivos, o arquivo contendo os 

poemas e o arquivo do formulário de inscrição preenchido. Os poemas e o 

formulário de inscrição devem ser enviados via internet para o endereço; 

comunicacaosocial.alcindo@unama.br 

3.4- O formulário de inscrição deverá estar devidamente preenchido com nome, 

endereço residencial completo, CPF, telefone, e-mail e título(s) do(s) obra(s), 

obedecendo aos seguintes critérios: 

mailto:comunicacaosocial.alcindo@unama.br
mailto:comunicacaosocial.alcindo@unama.br


a) As obras devem ser digitadas em editor de texto eletrônico (Word, Open Office,  

Star Office, etc.) e encaminhados em formato PDF. 

b) Fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12 e não deve exceder o limite de 

02 (duas) laudas no tamanho A4; 

 

Art. 4º - DAS CATEGORIAS  

Os interessados podem participar, apresentando trabalhos voltados ao tema do 

concurso “Um Círio feito de palavras”, nas seguintes categorias e com suas 

respectivas particularidades estética: 

4.1- CRÔNICA 

Por se tratar de uma forma breve e de natureza subjetiva, a CRÔNICA não deverá 

ultrapassar o limite de 3.500 toques (espaço 1,5, letra Times New Roman, corpo 

12), com espaços, e guardar os traços estilísticos próprios do gênero, que um 

cronista deve conhecer. 

 

4.2- CONTO 

Texto maior que a crônica e menor do que o romance. Os limites, contudo, são 

estipulados pelo autor. Para este certame, a comissão delimitou o máximo de 

16.100 mil toques (cinco páginas – espaço 1,5, letra Times New Roman, corpo 12). 

O conto pode reunir as características que seu autor desejar (clássico ou 

moderno), obedecendo ao temos proposto pelo concurso. 

 

4.3 - MATÉRIA JORNALÍSTICA 

O(s) trabalho(s) apresentados sob o gênero texto jornalístico, deverá(ão) 

apresentar estética de uma matéria para ser “publicada” em jornal, com 7.000 

toques, podendo ser(em) incluída(s) fotografias de sua autoria.  

 

4.4 - POESIA 

O(s) texto(s) em forma de verso deve(rão) ocupar, no máximo, duas páginas de 

Word, guardando o cuidado de ser escritos em espaço 1,5, letra Times New 

Roman, corpo 12. 

 

Art. 5º - JULGAMENTO  

A Comissão Julgadora será composta por profissionais que atuam nas duas 

Instituições de Ensino Universidade da Amazônia e a Faculdade Mauricio de 

Nassau de Belém entre os profissionais das áreas de Letras, Comunicação e do 



programa de Pós-Graduação em Linguagem, Comunicação e Artes, além de, 

assim desejarem, de membros da Academia Paraense de Letras, instituição 

parceira do concurso, para analisar e premiar os trabalhos.  

5.1- A Comissão Julgadora terá autonomia no julgamento, que será regido pelos 

princípios de originalidade e linguagem apropriada a cada gênero escolhido pelo 

autor(a). 

5.2- Todos os textos deverão ser inéditos.  A quebra desse item inviabilizará a 

seleção e/ou a eventual premiação. A Comissão Julgadora terá à sua disposição, o 

programa de identificação de plágio. 

5.3- Textos com mais toques do que os estabelecidos neste edital serão 

descartados. 

 

5.4- Da decisão da Comissão Julgadora não cabe recurso  

 

Art. 6º - DA PREMIAÇÃO  

Ficam assim instituídos os prêmios do certame. 

a) Grande prêmio “Francisco Maurício de Souza Coutinho” (governado do 

Grão-Pará que criou o Círio de Nossa Senhora de Nazaré), atribuído ao 

autor do melhor trabalho entre todos os premiados. 

b) Prêmio Plácido José de Sousa, o homem que encontrou a imagem de Nossa 

Senhora de Nazaré e responsável pelo início da devoção, atribuído ao 

melhor trabalho em versos. 

c) Prêmio “D. Macedo Costa” (bispo que oficializou a corda), a ser atribuído ao 

autor do melhor trabalho do gênero conto. 

d) Prêmio D. Vicente Joaquim Zico, ex-arcebispo de Belém, com título de 

jornalista, ao autor do melhor trabalho no gênero “texto jornalístico”. 

6.1- Os primeiros colocados em cada categoria receberão um tablet, cuja data de 

entrega será posteriormente definida, considerando as limitações decorrentes da 

pandemia. 

6.2- Será conferido diploma especial aos vencedores de cada categoria e 

certificado de participação, categoria honra ao mérito, aos segundo e terceiros 

classificados e cada categoria. 

 



Art. 7º DA PUBLICAÇÃO 

Os trabalhos agraciados em primeiro lugar, assim como os segundos e terceiros, 

serão reunidos num e-book, editado e publicados nas redes sociais do Grupo Ser 

Educacional. 

Art. 8º - RESULTADO E DIVULGAÇÃO  

O resultado final do concurso será divulgado através das redes sociais da do Grupo 

Ser Educacional Universidade da Amazônia e Faculdade Mauricio de Nassau de 

Belém. Não serão acatados recursos para revisão da premiação. 

Art  9º- DOS DIREITO AUTORAIS  

O Aceite das normas deste concurso significa para os participantes a CESSÃO DE 

DIREITOS AUTORAIS para esta edição, bem como a divulgação decorrente deste 

concurso , seja em plataformas virtuais, seja na versão impressa, 

 

Art.10- Disposições Gerais  

10.1. Este concurso literário é estritamente promocional e não está atrelado a 

nenhum pagamento de taxa de inscrição e nem oferecerá premiações em espécie 

corrente no país. A participação é gratuita. Os inscritos se responsabilizarão 

integralmente pela autoria de seus textos.  

10.2. Caberá à Comissão Organizadora do Certame dirimir quaisquer dúvidas 

relativas ao evento, ficando estabelecido o foro de Belém como base para 

quaisquer demandas. 

                                       Belém, 01 de outubro de 2020. 

 

Professora-Doutora Maria Betânia Carvalho de Fidalgo Arroyo 
Diretora Regional do Grupo Ser Educacional 

 

  

 

  

 

 


