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TEMA: As nossas escolhas

Ou isto ou aquilo
Ou se tem chuva e não se tem sol,
ou se tem sol e não se tem chuva!
Ou se calça a luva e não se põe o anel,
ou se põe o anel e não se calça a luva!
Quem sobe nos ares não fica no chão,
quem fica no chão não sobe nos ares.
É uma grande pena que não se possa
estar ao mesmo tempo nos dois lugares!
Ou guardo o dinheiro e não compro o doce,
ou compro o doce e gasto o dinheiro.
Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo...
e vivo escolhendo o dia inteiro!
Não sei se brinco, não sei se estudo,
se saio correndo ou fico tranquilo.
Mas não consegui entender ainda
qual é melhor: se é isto ou aquilo.
(Cecília Meireles)

Torcer pela Seleção? Assistir aos jogos, continuar trabalhando ou aproveitar para dormir?
Em quem votar em outubro?
O ano de 2014, como todo ano eleitoral, exige que façamos escolhas. E escolher, em qualquer nível, tempo
ou em área da nossa vida, implica renunciar a outras opções, como bem nos mostra o conhecido poema de Cecília
Meireles. Por outro lado, há que se ficar feliz por ter a possibilidade da escolha. Será que sempre podemos – mesmo
– escolher? Há situações em que ficamos sem opções?
Pensando nessas encruzilhadas, nesse caldeirão de dúvidas que é o cotidiano, o Concurso Literário Faccat /
Jornal Panorama de 2014 propõe o tema “As nossas escolhas”. Vale expressar-se sob forma de contos, crônicas ou
poemas acerca desse tema que tanto (i)mobiliza, impele ou impede. O que não vale é não participar, não colocar a
imaginação para funcionar, (ins)pirar(-se) nas situações já vividas. Cartão vermelho para quem não escrever e não se
inscrever.

REGULAMENTO
1 Das inscrições

1.1 Na edição 2014, focada em valorizar a produção textual de autores da área de abrangência dos promotores,
poderão participar pessoas residentes no Vale do Paranhana (Taquara, Parobé, Igrejinha, Três Coroas, Rolante e
Riozinho), bem como acadêmicos e ex-alunos da Faccat (dos cursos de graduação e pós-graduação)
independente de onde residam atualmente.
1.2 A participação poderá ser apenas individual.
1.3 Os inscritos poderão participar nas modalidades conto, crônica e poema.
1.4 Será permitida a participação simultânea em mais de uma modalidade.
1.5 Os trabalhos inscritos deverão ser inéditos, entendendo-se como tal o texto não impresso (em livros, revistas,
etc.).
1.6 Os vencedores do Concurso de 2013 não poderão participar, no ano de 2014, na mesma categoria em que foram
premiados.
1.7 A inscrição dos interessados deverá ser feita até o dia 23 de agosto de 2014, com a entrega dos trabalhos no
Protocolo da FACCAT ou no Jornal Panorama/ RádioTaquara, ou enviados aos seguintes endereços (valendo,
para aceitação, a data de postagem – 23 de agosto):



Faccat – Faculdades Integradas de Taquara (Curso de Letras), Av. Oscar Martins Rangel, 4500 - Campus
FACCAT, Taquara/RS, CEP 95600-000, ou



Jornal Panorama/ Rádio Taquara (Concurso Literário), Rua Rio Branco, nº 1006 – CEP: 95600-000 Taquara-RS.

2

Da identificação dos textos

2.1 Os trabalhos deverão ser apresentados digitados em espaço 1,5, letra 12, não devendo ultrapassar duas páginas
tamanho A4 (margens de 2 cm).

Obs.: Os textos deverão ser identificados com o pseudônimo logo abaixo do título; caso isso não aconteça, o texto
será automaticamente desclassificado.

2.2 Os trabalhos digitados deverão ser encaminhados em 4 (quatro) vias, colocadas em um envelope, no qual deverá
constar apenas o pseudônimo do autor e a modalidade escolhida.



No interior desse envelope, junto com as cópias do texto concorrente, também deverá ser colocado outro
envelope (menor e fechado), contendo: pseudônimo; nome completo; idade; endereço; telefone; e-mail.

3 Da avaliação e escolha dos trabalhos
3.1 A avaliação dos trabalhos será feita em duas etapas:

3.1.1

A seleção inicial dos melhores trabalhos será feita por professores de Língua Portuguesa e Literatura que
levarão em conta: criatividade, coerência ao tema escolhido, estrutura do texto, adequação de linguagem e
correção gramatical.

3.1.2

Após essa primeira etapa, os trabalhos serão encaminhados à Comissão Julgadora Final, formada por
vencedores dos concursos anteriores, professores de Literatura da FACCAT e representantes do Jornal
Panorama, que apontarão os três melhores de cada modalidade.

3.2

Não poderão participar os promotores e pessoas que exerçam atividade remunerada junto aos promotores Curso de Letras da FACCAT, Jornal Panorama e Fábio Brack Advogados Associados, bem como seus
cônjuges, pais, filhos, irmãos.

4 Da premiação
4.1 Serão premiados os melhores textos do Concurso nas três categorias - conto, crônica e poema. Os textos
vencedores serão anunciados e publicados em primeira mão no Jornal Panorama, no final de setembro de 2014, e
posteriormente premiados em sessão solene com entrega de certificados e da premiação em dinheiro.

4.2 Os textos vencedores receberão prêmios no valor de:

4.2.1 R$ 600,00 (seiscentos reais) para o primeiro lugar de cada categoria.
4.2.2 R$ 500,00 (quinhentos reais) para o segundo lugar de cada categoria.
4.2.3 R$ 400,00 (quatrocentos reais) para o terceiro lugar de cada categoria.

5. Das disposições gerais

5.1 Os trabalhos não serão devolvidos.
5.2 Com sua participação no concurso, obrigam-se os autores a permitir a divulgação e impressão dos trabalhos sem
ônus para os promotores do evento.
5.3 Os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pela Coordenação do evento.

Taquara, junho de 2014.
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