
                                                                                                                                                        

UBT PRiraM ágn

 
IV CONCURSO LITERÁRIO "ANTONIO FACCI" 

 

Promotoras: Academia de Letras de Maringá – ALM  &  UBT- Seção Maringá 
Parcerias: Secretarias de Cultura, de Educação de Maringá e Núcleo Regional de Educação 

REGULAMENTO - 2019 
 

Tema: Âmbito Modalidades Linhas Quem envia os trabalhos: 
 
 

ESCOLA 

Educação Básica 
A partir da 3ª série 

Poema livre Até 30 Os professores, após 
triagem Trova lírica ou filosófica 4 

 

 
Ensino Superior 

Poema livre Até 30 Os próprios alunos, 
sem triagem Crônica Até 30 

Trova lírica ou filosófica 4 
                  
Prazo de entrega: Até o dia 07/08/2019.  
Endereço: Academia de Letras de Maringá- ALM 
Av. XV de Novembro, 462, sala 221 - Centro Empresarial Metrópole - CEP 87013-230 - Maringá – PR 
 

Premiação: 1- Os alunos classificados do 1º ao 3º lugar em cada modalidade receberão medalhas, diplomas e                     
uma coletânea da ALM. 

       2- As escolas e os professores de português dos alunos vencedores receberão certificados. 
Normas: 
1- Apenas 01 trabalho em cada modalidade. O tema deverá estar claro no texto. 
2- A primeira triagem dos alunos  da Educação Básica, será feita pelos professores de Língua Portuguesa de 

sua escola, os quais escolherão os 10 melhores trabalhos de cada modalidade e os enviarão à ALM. 
3- Não haverá triagem para alunos universitários que enviarão, pessoalmente, os seus trabalhos. 
4- A seleção final será feita por uma comissão de membros da ALM e da UBT – Maringá. 
5- Serão desclassificados os trabalhos em que se constatar plágio ou não ineditismo. 
6- As decisões das comissões julgadoras serão definitivas. 
7- Os resultados serão divulgados a partir do dia 01/09/2019, pelo jornal “O Diário” de Maringá, e no site da 

ALM: www.academiadeletrasdemaringa.com.br 
8- A participação no concurso significa aceitação plena das normas aqui relacionadas. 
9- Os autores dos trabalhos autorizam sua publicação sem ônus de nenhuma espécie. 
10- Os prêmios serão entregues no dia 07/09/2019 em solenidade especial a ser detalhada posteriormente. 
 Apresentação dos textos: 
1- Os textos devem ser apresentados em papel A4, fonte Times New Roman, tamanho 12, em 04 vias, 

indicando em todas o título do trabalho e o pseudônimo do autor.  
2- Grampear, apenas na primeira via, um envelope contendo as informações abaixo: 

 

Dados da Escola / Universidade 
Nome:                                                                                          Fone: 
Professor(a):*  
Apenas para Educação Básica 

                                                                                         Fone: 
e-mail: 

Dados do autor(a) 
Nome completo                                                                                                    Idade: 
Pseudônimo                                                                                                    Série: 
Endereço                                                                                                    Nº: 

Bairro:                                                                                        CEP: 
e-mail:                                                                                        Fone:                                    

 

Informações: 
Eliana Palma – coordenadora do concurso:  mep@teracom.com.br - (44) 99145-0952 (WhatsApp) 

 

Aguardamos sua participação – Pedimos a gentileza de  divulgar!   


