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EDITAL    n°35/2020

I CONCURSO – LETRAS PRETAS

 (Campus Pouso Alegre)

1 – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (Campus Pouso Alegre).

Endereço: Avenida Maria da Conceição Santos, nº 900, Bairro Parque Real. CEP: 37560-260, Pouso Alegre –
MG.

Telefone para contato: (35) 3427-6600

CNPJ: 10.648.539/0001-05

E-mail para contato:  concursoletraspretas.pousoalegre@ifsuldeminas.edu.br 

2 – MODALIDADE DA PROMOÇÃO : I Concurso – Letras Pretas

3 – ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO EVENTO : Todas as escolas (públicas e privadas) de abrangência da
Superintendência Regional de Ensino, de Pouso Alegre.

4 – PERÍODO PARA ENVIO DOS TEXTOS : das 08h00 do dia 31/08/2020 até as 23h59 do dia 30/09/2020.

5 – DATA DE INÍCIO E TÉRMINO DO EVENTO : de 31/08/2020 até o dia 10/10/2020.

6 – OBJETIVO DO CONCURSO: Estimular os estudantes, exclusivamente, do ensino médio (regular e EJA),
a pesquisar sobre o tema proposto a fim de que possam contribuir para o desenvolvimento social e
humanístico do seu entorno. Somado a isso, este concurso visa à mobilização dos conhecimentos textuais,
por parte do alunado, com a finalidade de aprimoramento de habilidades e competências – adquiridas ao
longo de sua formação – próprias a diferentes gêneros discursivos.

7 – PERFIL DO CANDIDATO : Poderá participar deste concurso, qualquer pessoa física, regularmente
matriculada no ensino médio (1º anos, 2º ano e 3º ano) de escolas públicas (do estado, do município e da
rede federal) e privadas, que preencher, gratuitamente, o formulário de inscrição do concurso, na
plataforma disponibilizada no site do IFSULDEMINAS (Campus Pouso Alegre)
(https://portal.poa.ifsuldeminas.edu.br/festival-literario),  responder a todas as questões solicitadas e anexar o material
necessário, dentro do período de participação citado neste regulamento. Os professores orientadores dos
estudantes (participantes deste concurso) deverão responder às seguintes informações no formulário
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHTwb4qVDfNUcWV0_YEq2M_72rRuM6MIydyGdlzRwD0Toctw/viewform?
usp=pp_url) e anexar os materiais: a) Nome completo do estudante; b) Endereço e telefone para contato
do estudante ou responsável; c) Nome, endereço e contato da escola em que estuda; d) O texto com a
temática solicitada; e) Comprovante de matrícula O material deve estar, impreterivelmente, no formato
PDF. A redação deve conter, no máximo, 30 (trinta) linhas, e o texto deve estar justificado. As escolas que
não informarem todos os dados solicitados em a, b, c, d, e poderão ser eliminadas do processo seletivo.
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Cabe, a cada estudante, uma única inscrição, em uma única categoria. O IFSULDEMINAS (Campus Pouso
Alegre) não se responsabiliza por problemas técnico-operacionais que o estudante e/ou a escola tiverem
na hora da inscrição e do envio do material solicitado.

8 – TEMÁTICA E CATEGORIAS :

TEMA:  Corpos dissidentes: a necropolítica no Brasil do século XXITEMA:  Corpos dissidentes: a necropolítica no Brasil do século XXI

1ª Categoria: Poesia. Esta categoria destina-se, exclusivamente, a estudantes do 1º ano do ensino médio,
ou seja, somente poderão concorrer nela, os alunos que estiverem cursando o 1º ano do ensino médio. O
objetivo é a construção de uma poesia com a temática acima solicitada, respeitando à tipologia do gênero
literário em questão. Deverá conter título

2ª Categoria: Crônica. Esta categoria destina-se, exclusivamente, a estudantes do 2º ano do ensino
médio, ou seja, somente poderão concorrer nela, os alunos que estiverem cursando o 2º ano do ensino
médio. O objetivo é a construção de uma crônica com a temática acima solicitada, respeitando à tipologia
do gênero literário em questão. Deverá conter título

3ª Categoria: Texto dissertativo-argumentativo . Esta categoria destina-se, exclusivamente, a
estudantes do 3º ano do ensino médio, ou seja, somente poderão concorrer nela, os alunos que estiverem
cursando o 3º ano do ensino médio. O objetivo é a construção de um texto, de caráter reflexivo, com a
temática acima solicitada, respeitando à tipologia do gênero em questão. Pode (ou não) conter título.

Os textos que se enquadrarem nas categorias 1 e 2 deverão estar intitulados. Devem seguir as seguintes
recomendações: Fonte: times new roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas: 1,5 e alinhamento
justificado.

Já os textos que se enquadrarem na categoria 3 poderão (ou não) estar intitulados; devem respeitar o
máximo de 30 linhas; fonte: times new roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas: 1,0 e alinhamento
justificado.

Todos os textos devem ser enviados no formato PDF, impreterivelmente, e os nomes dos candidatos
devem constar no cabeçalho do texto.

Os textos que não obedecerem às recomendações anteriores serão eliminados.

Link do formulário para submissão dos textos:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHTwb4qVDfNUcWV0_YEq2M_72rRuM6MIydyGdlzRwD0Toctw/viewform?
usp=pp_url

9 – FORMA DE SELEÇÃO: Haverá uma única fase de avaliação. Todos os devidamente inscritos serão
avaliados por jurados externos ao IFSULDEMINAS, isto é, outro(s) professore(s) convidado(s). Critérios de
avaliação dos textos:  originalidade (2.0 pontos), adequação à proposta temática (2.0 pontos), adequação
ao gênero discursivo (2.0 pontos), mecanismos de coesão textual (2.0 pontos) e coerência textual (2.0
pontos). Em caso de empate, será considerado o critério de originalidade. A decisão da banca avaliadora
será soberana, não cabendo, para este concurso, recurso.

10 – PREMIAÇÃO: O primeiro colocado, de cada categoria, receberá um vale compra livros, medalha e
certificado de participação. Os segundos e terceiros colocados, de cada categoria, receberão medalha e
certificado de participação. Ademais, todos os finalistas terão seus textos divulgados no site institucional
do IFSULDEMINAS, na página do Festival Literário deste ano, a ser realizado de 08 a 10 de outubro.

11 – DATA, HORÁRIO E LOCAL DE DIVULGAÇÃO : A divulgação dos vencedores será realizada no site
institucional, na página do Festival Literário (h ps://portal.poa.ifsuldeminas.edu.br/fes val-literario), bem como nas
redes sociais Instagram e Facebook do IFSULDEMINAS, Campus Pouso Alegre, entre os dias 08 e 10 de
outubro.



12 – NOTIFICAÇÃO DOS CONTEMPLADOS: Os ganhadores serão notificados através de anúncio na
página do evento (https://portal.poa.ifsuldeminas.edu.br/festival-literario), nas redes sociais e, também,
pelo e-mail ou telefone cadastrados no formulário de inscrição.

13 – PRAZO E ENDEREÇO COMPLETO DO LOCAL DE ENTREGA DO PRÊMIO : Os prêmios serão
entregues livres e desembaraçados de quaisquer ônus, no campus Pouso Alegre, no prazo máximo de até
30 (trinta) dias após divulgação do resultado final. Aqueles e aquelas que não comparecerem no prazo de
30 dias para retirar o prêmio, o perderão.

14 – DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DO CONTEMPLADO : Todos os vencedores, desde já, autorizam o uso
gratuito e irrestrito de sua imagem, som e voz, na forma de fotografia e/ou filmagem, podcast, na forma de
escrita, relato de experiência, entrevista, para ser utilizada em documentos e campanhas institucionais,
destinados à divulgação nas redes de comunicação internas e externas, inclusive redes sociais.

15 – DÚVIDAS, RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES : Deverão ser devidamente fundamentadas e
encaminhadas para o e-mail  concursoletraspretas.pousoalegre@ifsuldeminas.edu.br , para apreciação e resposta.

16 – ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS : Candidatos que queiram participar deste concurso e
portem alguma necessidade especial, entrem em contato com
 concursoletraspretas.pousoalegre@ifsuldeminas.edu.br . Poderão enviar seus textos gravados, em áudio, ou
vídeo, em formato mp3 ou mp4.

Cronograma

EVENTO DATA/PERÍODO LOCAL DE OPERAÇÃO

Envio dos textos 31/08/2020 a
30/09/2020

Via google formulário

Divulgação dos
finalistas de cada
categoria

07/09/2020 Site do Festival Literário

Publicização dos
ganhadores

08/09/2020 a
10/09/2020

Site do Festival Literário
e Redes Sociais do
IFSULDEMINAS, campus
Pouso Alegre.

Organização

Lucas Henrique Xavier da Costa Firmino – Campus Pouso Alegre

Coordenação de Ensino

IFSULDEMINAS – Campus Pouso Alegre

Direção geral

IFSULDEMINAS – Campus Pouso Alegre
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