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EDITAL N° 027/2019-DG/PF/IFRN CONCURSO LITERÁRIO SEMINA 2019- 2ª EDIÇÃO

1 DO CONCURSO
O Concurso Literário Semina 2019 é uma organização do Campus Pau dos Ferros do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, com apoio da Direção Geral, Direção Acadêmica e
Comunicação Social do IFRN Pau dos Ferros. Em sua segunda edição, o concurso integra, este ano, a
programação comemorativa referente aos 10 anos do campus. O objetivo do concurso é valorizar e divulgar a
produção literária de estudantes do ensino básico das escolas públicas e privadas da região do Alto Oeste
Potiguar.

2 DAS INSCRIÇÕES
2.1 Podem participar do concurso estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental ao 4º ano do Ensino Médio das
escolas públicas e privadas da região do Alto Oeste Potiguar.
2.2 O concurso irá contemplar duas categorias, verso (poema) e prosa (conto), premiando os três primeiros
lugares de cada categoria.
2.3 Cada participante poderá concorrer em apenas uma categoria e com apenas um texto, de temática livre.
2.4 As inscrições são gratuitas, com data de inscrição até o dia 04 de setembro de 2019 através do e-mail:
semina.segunda@gmail.com.

3 DAS NORMAS PARA A INSCRIÇÃO
3.1 No ato da inscrição, o candidato deve enviar o e-mail com o assunto “Inscrição Semina – Verso” ou “Inscrição
Semina – Prosa”, de acordo com a categoria na qual deseja concorrer, e incluir seus dados pessoais: nome
completo, escola, telefone e e-mail.
3.3 A obra concorrente deverá ser inédita, enviada em anexo no formato PDF, com o nome de arquivo “OBRA
SEM IDENTIFICAÇÃO”, e assinada com o pseudônimo Hilda Puã, conforme o Anexo 02 deste edital.
3.4 A apresentação geral do arquivo deve seguir estes critérios: formato de página no modelo A4, orientação
retrato; fonte Arial, corpo 12, justificado, com espaçamento de 1,5 entre linhas; máximo de 10 páginas.

ANEXO 01 – CRONOGRAMA DO CONCURSO

Etapas

Inscrições

Período/data

Até dia 04 de setembro de 2019

Análise dos textos inscritos

05/09/2019 a 15/09/2019

Divulgação do resultado

17/09/2019

Cerimônia de premiação

18/09/2019

