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1. O Concurso
Este concurso faz parte da UTFest 2015 do câmpus Ponta Grossa da UTFPR. A UTFest
2015 objetiva oportunizar aos alunos e servidores a chance de revelar seus talentos em
diversas áreas culturais, assim como a troca de experiências e o entretenimento em geral.

2. Objetivo
O principal objetivo do concurso é estimular e valorizar a produção artística literária dos
servidores e alunos da instituição, assim como da comunidade externa.

3. Participantes
3.1 Poderão participar deste Concurso toda comunidade interna e externa à UTFPR.
3.2 Só participarão deste Concurso os candidatos que atenderem a todos os itens deste
Regulamento.

4. Inscrições
4.1 A inscrição é gratuita e deverá ser feita exclusivamente pela internet através do link
utfest.pg.utfpr.edu.br, no período de 22 de junho até 31 de julho de 2015.
4.2 Após inscrição a(s) obra(s) deve(m) ser encaminhada(s), dentro do período de
inscrição, para o e-mail: cultura-pg@utfpr.edu.br, contendo o nome completo do autor e a
categoria na qual a obra estará concorrendo.
4.3 A fim de assegurar a idoneidade do concurso, nenhum tipo de identificação deve ser
apresentado na obra. Assim, os originais devem vir assinados com nome fictício
(pseudônimo).

4.4 As obras devem ser inéditas e escritas em língua portuguesa. Entende-se por inédito
a obra não publicada (parcialmente ou em sua totalidade) em antologias, coletâneas,
suplementos literários, jornais, revistas, sites etc.
4.5 Caso a obra contenha trechos de propriedade de terceiros ou obras intelectuais, o
participante deverá encaminhar à organização, juntamente com a inscrição, documento
firmado com o respectivo titular de direitos relativos à obra intelectual, contendo
autorização de reprodução.
4.6 Em caso de plágio o participante será o único responsável por qualquer dano causado
a terceiros.

5. Especificações
5.1 Serão aceitas obras nas seguintes modalidades: (I) Poema; (II) Conto; e (III) Crônica.
5.2 Cada modalidade deverá obedecer a um limite de páginas:
a) Poema: até uma (01) página
b) Conto: até cinco (05) páginas
c) Crônica: até duas (02) páginas
5.3 O participante poderá concorrer com um (01) trabalho em cada uma das três (03)
modalidades.
5.4 A obra deverá ser enviada em formato PDF, de acordo com a seguinte formatação: (I)
Fonte Times New Roman ou Arial; (II) Tamanho da letra 12; (III) Espaçamento entre
linhas duplo; (IV) Margem de 2,5 cm; e (V) Orientação no modo retrato.
5.5 A obra deverá conter identificação apenas pelo pseudônimo do autor, no topo da
página.

6. Julgamento
6.1 A Comissão Julgadora será composta por pessoas de reconhecido mérito na área
artístico-literária da comunidade.
6.2 Os nomes dos integrantes da Comissão Julgadora serão mantidos em sigilo absoluto,
até o final do processo de seleção do Concurso.

6.3 A Comissão Julgadora tem total autonomia e liberdade de escolha, não cabendo
nenhum recurso contra as decisões referentes às obras selecionadas, sendo suas
decisões irreversíveis.
6.4 Estarão desclassificadas as obras que: (I) estiverem em desacordo com as regras de
formatação e extensão do texto; (II) forem veiculadas e/ou publicadas durante o período
de avaliação do concurso; e (III) tiverem a autoria revelada antes da divulgação do
resultado.

7. Premiação
7.1 A premiação será realizada dia 04 de setembro, a partir das 17 horas, no Centro de
Convivência da UTFPR Ponta Grossa, em solenidade conjunta com as outras
modalidades de concurso da 9ª UTFest.
7.2 Todos os candidatos serão premiados com um certificado de participação.
7.3 Os candidatos que alcançam até o 3º (terceiro) lugar serão premiados com um troféu
em acrílico.
7.4 Os vencedores (1º, 2º e 3º lugar) e duas menções honrosas de cada categoria serão
publicados posteriormente em uma antologia através da Editora UTFPR.

8. Disposições Finais
8.1 Ao se inscrever neste Concurso os participantes estarão tacitamente de acordo com
todas as regras deste Regulamento.
8.2 Ao se inscrever os participantes aceitam e autorizam a divulgação de seus nomes e
imagens, bem como a utilização dos mesmos, para divulgação ou conforme entenda a
Comissão Organizadora da UTFest.
8.3 A Comissão Organizadora poderá deixar de analisar total ou parcialmente as obras
apresentadas que não preencherem os requisitos previstos neste Regulamento.
8.4 Os participantes serão os únicos responsáveis pelas informações que fornecerem no
âmbito deste Concurso, pelas declarações que prestarem, e pela utilização indevida de
direitos autorais e conexos dos trabalhos enviados, respondendo integralmente por
eventuais danos.

8.5 É reservado à Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR o direito de uso
e publicação das obras, nas diversas mídias, sem que isso implique qualquer forma de
pagamento ao autor.
8.6 Os casos omissos a este regulamento serão decididos pela Comissão Organizadora.

Ponta Grossa, 22 de junho de 2015.
Comissão Organizadora UTFest 2015
UTFPR

