
 

 

 

2º Concurso “Jovens Talentos da Literatura” – Prêmio Ariano Suassuna 

 

 A Biblioteca do Instituto Federal do Sertão Pernambucano – Campus Petrolina, através da 

Diretoria de Ensino e visando estimular a criação artística da nossa comunidade e incentivar a 

prática da leitura e escrita desses jovens, promove o 2º. Concurso Jovens Talentos da Literatura – 

Prêmio Ariano Suassuna. 

 

REGULAMENTO 

 

Art. 1 - Poderão participar deste concurso todos os alunos regularmente matriculados no Instituto 

Federal do Sertão Pernambucano – Campus Petrolina em TODAS as modalidades de ensino. 

 

Art. 2 - Os participantes deverão apresentar textos em Língua Portuguesa, inéditos. 

 

Parágrafo único – Consideram-se inéditos os textos que não tenham sido divulgados em qualquer 

meio de comunicação, inclusive Internet. 

 

Art. 3 – Das categorias 

 

3.1- O participante poderá inscrever trabalhos nas categorias Poesia, Conto, Crônica e Cordel,  

com tema livre. 



3.2 - Os textos deverão ser digitados em espaço duplo, folha A4, fonte Times New Roman ou Arial, 

de um só lado do papel, com páginas devidamente numeradas, obedecendo as regras de estruturação 

para cada gênero textual. 

3.3- Cada aluno poderá participar de todas as categorias, podendo inscrever apenas 1 (um) trabalho 

em cada categoria. 

3.5- Nas categorias “Conto”, “Crônica” e “Cordel”, os trabalhos não poderão ultrapassar 3 (três) 

laudas. 

 

Art. 4 - Das Inscrições: 

 

4.1- Consideram-se inscritos os trabalhos entregues na Biblioteca do Instituto Federal do Sertão 

Pernambucano – Campus Petrolina, em 3 (três) vias, dentro de um envelope contendo, 

externamente, apenas o título do trabalho e o pseudônimo do autor, bem como a ficha de inscrição 

devidamente preenchida, obedecidos prazos e horários estipulados no artigo 4.4. 

 

4.2- Os textos, com as páginas devidamente numeradas, deverão conter o título (centralizado) e o 

pseudônimo do concorrente (alinhado à direita, logo após o título). 

 

4.3-A ficha de inscrição – ANEXO I deste edital - estará disponível na Biblioteca do Instituto 

Federal do Sertão Pernambucano – Campus Petrolina e com a Comissão Organizadora. 

 

4.4- As inscrições estarão abertas de 11 a 28 de outubro de 2016, das 8:00h às 21:30h, na Biblioteca 

do Instituto Federal do Sertão Pernambucano – Campus Petrolina. 

 

Art. 5 - Da composição da Comissão Julgadora: 

 



5.1 – Será comporta por professores da área de Linguagens e Códigos do Instituto Federal do Sertão 

Pernambucano e também por convidados da comunidade, ligados à educação, à cultura e à 

comunicação. 

  

Art. 6 - Das avaliações: 

 

6.1-As avaliações dos textos serão realizadas considerando a originalidade, a criatividade, a 

qualidade técnica, domínio do idioma e o respeito aos aspectos próprios da categoria textual 

escolhida pelo candidato. 

 

Art. 7 – Da premiação: 

 

1º.  Lugares de cada categoria: certificado + brinde. 

2º. Lugares de cada categoria: certificado + brinde. 

3º. ao 5º. Lugares de cada categoria: certificado. 

 

Art. 8 – Da divulgação dos vencedores: 

 

8.1- Os resultados serão divulgados em 04 de novembro de 2016, Dentro da programação da 

Semana do Livro e da Biblioteca do IF Sertão-PE, Campus Petrolina. 

 

Art. 9 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

9.1 – Após o término do concurso, os textos recebidos não serão devolvidos. 



9.2 – Os casos omissos neste regulamento serão, de maneira irrecorrível, resolvidos pela Comissão 

Organizadora. 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA: 

Equipe Biblioteca Campus Petrolina 

Christiano Bosco 

Edna Gonzaga 

Gabriel Lázaro 

José Carvalho 

Kellison Lima 

Maria Santos 

Rejane Chaves 

 

 

Petrolina-PE, 11 de outubro de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

2º. Concurso “Jovens Talentos da Literatura” – Prêmio Ariano Suassuna 

 

Nome: __________________________________________________________________________ 

Curso/Modalidade:________________________________________________________________ 

Turno: (   ) Manhã         (    ) Tarde       (    ) Noite 

Pseudônimo: _____________________________________________________________________ 

Categoria: (   ) Poesia         (    ) Conto       (    ) Crônica        (   ) Cordel 

Título do trabalho: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 


