
VII CONCURSO DE CONTOS E POEMAS OAP/UFMG 

REGULAMENTO  

Inscrições até 31 de agosto de 2018 

DA FINALIDADE, OBJETO E INSCRIÇÃO 

I – O concurso é destinado aos associados, seus cônjuges e parentes em 1º Grau 
(Pais e filhos), aos professores, funcionários e alunos da UFMG e alunos das 
oficinas e cursos promovidos pela OAP/UFMG. 

II- A inscrição é isenta de qualquer taxa para os sócios da OAP e no valor de 
R$15,00 (quinze reais) para não sócios. O ato de inscrição no concurso significa 
plena aceitação deste Regulamento. 

III – Para participar, o interessado deverá entregar até o dia 31 de agosto de 2018 
na sede da OAP – Av. Antônio Carlos, 6627 – Praça de Serviços – 2º andar - 
Campus Pampulha – CEP 31270-901, das 10h às 16h, de segunda a sexta feira, 
ou enviar via Correio para esse endereço (vale a data da postagem), um 
envelope lacrado com indicação externa da categoria: VII CONCURSO DE CONTOS E 
POEMAS DA OAP/UFMG 2018. Categoria: POEMA ou CONTO e PSEUDÔNIMO 
contendo:  

III. 1 – Três vias da obra inscrita, numeradas, em português, digitadas em papel A4, 
fonte Times New Roman, corpo 12, espaço 1,5 e uma cópia digitalizada (CD ou 
pendrive). O conto deverá ter, no máximo, 8 (oito) laudas. O poema deverá ter, no 
máximo, 3 (três) laudas, contendo na primeira página apenas o nome da obra, o 
pseudônimo do autor e a categoria a que concorre, com as seguintes 
especificações, por modalidade: Poema ou Conto. Assinar os textos com 
pseudônimo.  

III. 2 - Dentro deverá ter um envelope menor, também lacrado, com o pseudônimo do 
autor no lado externo e, dentro dele, o nome completo, pseudônimo, nome do conto ou 
do poema, endereço completo, telefone(s), e-mail, cópia do RG e CPF, breve biografia; 
para os não sócios comprovante de ligação com a UFMG (Unidade, curso) assinada pelo 
autor e o valor da inscrição. Em caso de alunos das Oficinas e cursos sem vínculo com a 
OAP, apresentar o recibo do último mês. 

IV – Cada candidato poderá concorrer com 1 trabalho em cada modalidade, com 
um pseudônimo diferente para cada uma delas.  

DA AVALIAÇÃO 

I – A seleção dos trabalhos levará em conta: criatividade, estrutura do texto, 
adequação de linguagem e correção gramatical. 

II – A avaliação dos trabalhos será feita por uma comissão de três membros, 
convidados pela OAP. As decisões da comissão serão soberanas, não cabendo 
qualquer reclamação ou contestação. 



III – Cada membro da comissão julgadora atribuirá aos trabalhos, individualmente, 
uma nota pessoal e irreversível, variável de zero a dez, em caráter pessoal e 
sigiloso, sem fazer qualquer anotação ou comentário na obra examinada, sendo o 
resultado a média aritmética das três notas.  

DO RESULTADO E DA PREMIAÇÃO 

I – Os três primeiros classificados de cada categoria receberão como prêmio: 
R$1.000,00 para o 1º lugar, R$700,00 para o 2º lugar e R$500,00 para o 3º lugar, 
não podendo o mesmo candidato ser premiado em mais de uma categoria. Em 
caso de um mesmo candidato ter trabalhos escolhidos em duas categorias, em 
uma delas ele receberá menção honrosa.  

II – O resultado será divulgado na secretaria da OAP a partir de 31 de outubro de 
2018. 

III – A entrega dos prêmios aos classificados será feita no Conservatório UFMG, 
Av. Afonso Pena 1534, no dia 30 de novembro de 2018, durante o Concerto de 
Primavera. 

IV – Haverá certificado para os premiados. 

V – A OAP/UFMG poderá conceder menções honrosas em cada categoria, a 
critério da comissão avaliadora. 

DO LICENCIAMENTO E CESSÃO DOS DIREITOS DE PUBLICAÇÃO 

I – Para identificação da autoria dos trabalhos vencedores, a comissão julgadora, 
juntamente com a direção da OAP/UFMG, abrirá os envelopes em que constam os 
pseudônimos dos trabalhos finalistas. 

II - Com sua participação no concurso, obrigam-se os autores a permitir a 
divulgação e impressão dos trabalhos sem ônus para os promotores do evento. 

III - Os trabalhos vencedores poderão ser divulgados em publicação nos Cadernos 
Temáticos da OAP. 

IV – Até os dez primeiros classificados em cada categoria poderão ter seus 
trabalhos publicados pela OAP, de acordo com a disponibilidade financeira da 
instituição.  

V – Os trabalhos inscritos e não premiados ficarão à disposição dos autores até o 
último dia útil de fevereiro de 2019. 

VI – A OAP poderá emitir declarações de participação para os inscritos não escolhidos que 
assim o desejarem.  

DAS DISPOSIÇOES FINAIS 

I – Os casos omissos serão decididos pela Comissão Julgadora. 

II – Informações complementares ou esclarecimento de eventuais dúvidas pelo 
telefone 3409-4505 ou pelo e-mail oapufmg@terra.com.br .    


