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4.2. 0 limite de paginas para a categoria Poesia nao deve ser superior a 1 (uma) e para 
as categorias Cr6nica ou Conto nao deve ser superior a 2 (duas). 

4.3. Nas tres categorias, a apresenta9ao dos trabalhos devera ser feita em 3 (tres) vias, 
em folha sulfite A4, numerada, em uma s6 face do papel, em fonte Arial, letra 12 
(doze) e espa9amento 1,5. 0 tftulo devera ser em letras maiusculas negritado e o 

nome do autor ou seu pseud6nimo devera ser colocado abaixo sem negrito e em 
italico. 

4.4. Os trabalhos terao de ser acondicionados em um envelope grande, padrao branco 
ou kraft no tamanho aproximado de 360x260 mm com o nome do autor, tftulo do 
trabalho e identificados 5° Concurso Literario do IFSP Campus Caraguatatuba. 

4.5. Os trabalhos deverao ser entregues ate o dia 13 de maio nos horarios de 

funcionamento da CRE, expostos neste regulamento no subitem 3.1., os 

trabalhos que nao estiverem de acordo com este regulamento nao serao 

julgados. 
4.6. Todos os trabalhos inscritos nao serao devolvidos, constando no acervo e na 

mem6ria do concurso. 

5. Do julgamento

5.1. As obras que estiverem de acordo com o exposto neste regulamento serao 
submetidas a analise e julgamento de uma Comissao Avaliadora composta 
professores e tecnicos administrativos do Campus com competencia para tal 
finalidade. 

5.2. Tanto prosas como poemas nao serao analisados e avaliados separadamente. 
5.3. A Comissao Avaliadora seguira os seguintes criterios para avaliac;ao: a) 

Criatividade e Originalidade; b) Literalidade; c) Conteudo e d) Gramatica. 
5.4. Serao eliminados os trabalhos que apresentarem contet'.1dos preconceituosos, 

dogmatismos religiosos, que firam a conduta moral, obras plagiadas, alem das que 
estiverem fora de formata9ao solicitada neste regulamento. 

5.5. A avalia9ao e posterior resultado sao irrecorrfveis. 

6. Do resultado

6.1. 0 resultado deste concurso sera divulgado a todos os participantes no dia 17 de 
maio, durante a VI Semana Cultural do IFSP Campus Caraguatatuba, as 20h no patio 
do Instituto Federal de Educa9ao, Ciencia e Tecnologia de Sao Paulo, Campus 
Caraguatatuba. 

7. Da premiai;ao

7.1. A premia9ao ocorrera logo ap6s a divulgac;ao do resultado, no patio do Campus 
Caragua ta tuba. 

7.2. 0 vencedor do concurso literario sera premiado com 1 (um) vale-livro e tera sua 
obra publicada no site da Institui9ao atraves de um link. 




