SELEÇÃO PARA A ANTOLOGIA DE POESIAS E CRÔNICAS
DA ADUFC SINDICATO
REGULAMENTO
I – DO OBJETIVO
Promovido pela ADUFC Sindicato esta seleção tem como objetivo estimular a
produção literária da comunidade acadêmica através de poesias e crônicas.
II - DAS CONDIÇÕES
1. Poderão participar da 3ª Antologia de Poesias e Crônicas da ADUFC
Sindicato: professores SINDICALIZADOS, com trabalhos inéditos e
escritos em língua portuguesa.
2. Não serão aceitas obras póstumas nem assinadas por grupos.
3. É vedada a participação de membros da comissão de avaliação dos
trabalhos.
4. Cada professor poderá participar com 1 (um) texto, em cada categoria,
sendo vedada a co-autoria.
5. A escolha dos temas é de livre escolha dos participantes.
6. Crônica: os autores deverão utilizar fonte Times New Roman tamanho 12,
com espaçamento 1,5 entre as linhas e todas as margens medindo 3cm.
As crônicas não poderão exceder 3 (três) páginas.
7. Poesia: os autores deverão utilizar fonte Times New Roman tamanho 12,
com espaçamento 1,5 entre as linhas e todas as margens medindo 3 cm,
salvo os casos em que a proposta poética exija uma outra formatação
e/ou apresentação. As poesias não poderão exceder 3 (três) páginas.

III - DA INSCRIÇÃO
1. As inscrições estarão abertas de 23 de abril a 23 de maio de 2018.
2. As inscrições serão realizadas na Sala de Comunicação da ADUFC em
Fortaleza ou via e-mail (imprensa@adufc.org.br). Os trabalhos deverão

ser encaminhados com o assunto: Seleção para a Antologia de Poesias
e Crônicas da ADUFC Sindicato, devendo ser acompanhado do
documento contendo o texto e a ficha de inscrição preenchida.
3. Os textos deverão apresentar apenas o título do trabalho e
pseudônimo do autor. O pseudônimo escolhido não pode permitir a
identificação do autor. As demais informações sobre o autor constarão
apenas na ficha de inscrição.

IV – DA SELEÇÃO
1. A seleção será feita por uma comissão de avaliação composta por
professores da UFC.
2. A avaliação dos textos será realizada com base nos critérios de
originalidade, criatividade, qualidade técnica e respeito à formatação e
limitação de caracteres especificadas nos itens 6 e 7, da parte II (Das
condições).
3. As decisões da comissão de avaliação serão irrecorríveis.
4. Serão selecionados 20 textos em cada categoria para publicação de uma
antologia.
5. Os resultados serão divulgados no dia 15 de junho de 2018.

V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A ADUFC Sindicato é a patrocinadora dessa seleção.
2. Após o término da seleção os textos recebidos serão devolvidos.
3. A participação nesta seleção implica a aceitação total e irrestrita de todos
os itens deste regulamento.
4. Casos omissos serão resolvidos pela comissão de avaliação.

ANEXO 1

SELEÇÃO PARA A ANTOLOGIA DE POESIAS E
CRÔNICAS
DA ADUFC SINDICATO

FICHA DE INSCRIÇÃO

Autor:

Pseudônimo:

E-mail:

Telefone:

Celular:

Texto:
• Poesia

• Crônica

Título:

Fortaleza _____ de _______ de 2018-04-17

________________________________________
Assinatura

