
Concurso Literário - Regulamento 
 
  
I – Da realização 
O Concurso Literário de Textos Poéticos e Marcadores de Livro, promovido pela            
Semana da Biblioteca do IFSP – Câmpus Jundiaí, tem como objetivo incentivar a             
produção literária no câmpus. 
  
II – Da participação 
1. Podem participar os estudantes regularmente matriculados nos cursos Técnico          

em Logística Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Administração         
PROEJA e Técnico em Comércio, e cursos de Formação Inicial e Continuada            
(FIC).  

2.  Cada participante poderá inscrever apenas:  
● um texto poético inédito, de própria autoria,  

ou 
● um marcador de livro.  

 
3.    Produções que contenham plágio serão desclassificadas. 
  
III – Da natureza, do tema e da estrutura 
Texto Poético 
1.  Entende-se por texto poético poema, rap e letra de música.  
2.  O tema pode ser escolhido pelo participante. 
3. O texto poético deve ser redigido em Word, com espaçamento 1,5, fonte Arial 12               

e ter até duas páginas. 
 
Marcador de Livro 
1. O marcador de livro precisa conter: uma frase incentivadora à leitura, uma             
imagem e uma indicação de um livro.  
2.    O marcador de livro deve ser elaborado nas dimensões: 20 x 5 cm.  
 
IV – Das inscrições e participação 
Texto Poético 
1. O participante deverá enviar um e-mail para ficjundiai@gmail.com com o arquivo,            

constando seu nome completo e curso em que está matriculado. Indicar, no            
assunto, “Concurso literário”. 

2.   O prazo para envio do texto poético é 11 de outubro de 2018. 
 
Marcador de Livro 
1. O participante deverá entregar o marcador de livro na Biblioteca Clarice            
Lispector, em um envelope, devidamente identificado (nome completo e curso em           
que está matriculado).  

mailto:ficjundiai@gmail.com


2.   O prazo para entrega do marcador de livro é 11 de outubro de 2018. 
 
V – Dos critérios avaliativos 
As produções serão avaliadas conforme os seguintes critérios avaliativos:  
 
Texto Poético 
1.  Adequação da linguagem;  
2. Respeito à estrutura, conforme indicado no item III;  
3. Criatividade.  
 
Marcador de Livro 
1.  Adequação da linguagem;  
2. Respeito à estrutura, conforme indicado no item III;  
3. Criatividade;  
4. Aspectos estéticos.  
 
VI – Do resultado e premiação 
1. Serão premiados os três melhores Textos Poéticos e os três melhores            

Marcadores de Livro, que serão analisados por uma comissão julgadora. 
2.  O resultado será divulgado no dia 25 de outubro, no Cultura diQuinta. 
 
 


