
II Concurso de Literatura e Artes Gráficas Afrocentrada do
Instituto Federal da Bahia, Campus Juazeiro

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O II Concurso de Literatura e Artes Gráficas Afrocentrada é uma

iniciativa vinculada ao VI Seminário DandaraZumbi - Dez anos de
cotas raciais: o que mudou no Vale do São Francisco?, com o

objetivo de incentivar a leitura e a escrita literária autoral, assim como a

criação de artes gráficas, oportunizando o reconhecimento de talentos

da comunidade estudantil do IFBA campus Juazeiro.

1.2. O tema Concurso de Literatura e Artes Gráficas Afrocentrada é a

AFROCENTRICIDADE, pensamento que busca retomar o protagonismo

dos povos negros na história, na cultura, na religiosidade, e em todas as

dimensões da vida, instaurando uma lógica social fundada na

pluriversalidade, expressão desenvolvida pelo filósofo sul-africano

Mogobe Ramose em alusão à ideia de policentrismo. Nesse sentido o

que se busca é que a escrita literária e as artes gráficas desenvolvidas

evidenciem essa pluriversalidade através do protagonismo de

personagens negros.

1.3. Com o objetivo de incentivar a leitura e a escrita literária autoral, assim

como a criação de artes gráficas, todos as produções submetidas ao

concurso que forem validadas pelos critérios de homologação e

atenderem aos critérios definidos neste edital, poderão, se assim

permitirem, serem publicadas em e-book comemorativo do VI Seminário

DandaraZumbi.

2. DAS MODALIDADES

2.1. Poderão ser submetidos trabalhos nas seguintes modalidades:

2.1.1. Literatura – Contos e Crônicas
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2.1.2. Literatura – Poesia

2.1.3. Artes Gráficas

2.2. A modalidade Artes Gráficas comporta criações de desenho, pintura,

colagem, ilustração digital e outras áreas afins, sem divisão em categorias.

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

3.1. O concurso será aberto somente ao público discente interno, destinado à

todos/as os/as estudantes do integrado e subsequente do campus Juazeiro.

3.2. Cada candidata/o poderá inscrever até um trabalho em cada modalidade,

Literatura e Artes Gráficas.

3.3. Da Escrita Literária de Contos e Crônicas

3.3.1. Os textos deverão ser autorais e inéditos (não terem sido

publicados em nenhum meio físico ou digital).

3.3.2. Os textos deverão ser feitos por apenas um participante (autor).

Não podendo realizá-lo em grupo ou de forma coletiva.

3.3.3. Os Contos e Crônicas deverão ter protagonismo negro,

representado por meio de seus personagens e temática.

3.3.4. Deverão ser digitados em página tamanho A4, fonte Arial, 12,

margens superior e esquerda 3,0 e inferior e direita 2,0,

espaçamento 1,5.

3.3.5. Os textos deverão ser escritos em língua portuguesa.

3.3.6. Qualquer situação de plágio remeterá à desclassificação.

3.3.7. Os Contos e Crônicas deverão ter no máximo 05 (cinco) páginas e

ser enviados em formato PDF.

3.4. Da Escrita Literária de Poesias

3.4.1. Os textos deverão ser autorais e inéditos (não terem sido

publicados em nenhum meio físico ou digital).
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3.4.2. Os textos deverão ser feitos por apenas um participante (autor).

Não podendo realizá-lo em grupo ou de forma coletiva.

3.4.3. As Poesias deverão ter protagonismo negro, representado por

meio de seus personagens e temática.

3.4.4. Deverão ser digitados em página tamanho A4, fonte Arial, mínimo 12,

margens superior e esquerda 3,0 e inferior e direita 2,0, e serão permitidos

efeitos de transformação do texto desde que não afetem a sua compreensão

e leitura.

3.4.5. Os textos deverão ser escritos em língua portuguesa.

3.4.6. Qualquer situação de plágio remeterá à desclassificação.

3.4.7. As Poesias deverão ter no máximo 02 (duas) páginas e ser

enviadas em formato PDF.

3.5. Das Artes Gráficas

3.5.1. As imagens deverão ser autorais e inéditas (não terem sido

publicadas em nenhum meio físico ou digital).

3.5.2. As imagens deverão ser feitas por apenas um participante (autor).

Não podendo realizá-la em grupo ou de forma coletiva.

3.5.3. As Artes Gráficas deverão expressar protagonismo

negro, representado por meio de personagem/s e temática.

3.5.4. As produções devem ter dimensões máximas no formato A3 (42

cm por 30 cm) e ser enviadas em formatos JPG, JPEG, PNG e outros

formatos não editáveis e em alta resolução.

3.5.5. Os candidatos devem se responsabilizar pelo tamanho do arquivo

a ser enviado para avaliação, observando o tamanho máximo descrito na

plataforma

3.6. As produções não poderão:

3.6.1. Causar danos materiais ou danos morais a terceiros;
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3.6.2. Conter dados ou informações que constituam ou possam constituir

crime (ou contravenção penal), ou que possam ser entendidos como

incitação à prática de crimes;

3.6.3. Constituir ofensa à liberdade e à crença;

3.6.4. Revestir-se de conteúdo que implique discriminação ou

preconceito de raça, cor, etnia ou procedência nacional ou regional;

3.6.5. Fazer propaganda eleitoral;

3.6.6. Ter sido produzidas por terceiros.

3.6.7. Constituir-se por meio de plágio.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. As inscrições para o II Concurso de Literatura e Artes Gráficas

Afrocentrada estarão abertas no período de 04 a 14 de novembro de
2022.

4.2. Para efetuar a inscrição, o/a interessado/a deverá preencher o

Formulário de Inscrição disponível no link abaixo (item 4.4.).

4.3. Neste mesmo formulário, o/a candidato/a deverá anexar sua produção
em arquivo PDF, conforme regulamentações descritas no item 3 deste edital.

4.4. Formulário de inscrição:

https://docs.google.com/forms/d/1lx0y9sLR596yvV-HLkWHAFKvLkU6PPIliywT

j0S-MSs/viewform?edit_requested=true

4.5. Cada participante só poderá inscrever um único trabalho inédito para

cada modalidade.

4.6. Dúvidas sobre o processo de inscrição poderão ser esclarecidas através

do e-mail: dandarazumbi.jua@ifba.eu.br

5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

4

https://docs.google.com/forms/d/1lx0y9sLR596yvV-HLkWHAFKvLkU6PPIliywTj0S-MSs/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1lx0y9sLR596yvV-HLkWHAFKvLkU6PPIliywTj0S-MSs/viewform?edit_requested=true
mailto:dandarazumbi.jua@ifba.eu.br


5.1. Todas as inscrições realizadas dentro do prazo passarão pela etapa de

homologação, que consiste na checagem de correspondência entre os

documentos solicitados e enviados, assim como a existência e do/s arquivo/s

da/s produção/produções submetidas à avaliação.

5.2. O resultado da homologação será divulgado no dia 15/11/2022.

6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

6.1. Os critérios de avaliação da produção textual são baseados,

conforme quadro abaixo:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO/PONTUAÇÃO:

CRITÉRIOS NA
MODALIDADE

CONTOS/CRÔNICAS
E POESIA

CRITÉRIOS NA
MODALIDADE

ARTES
GRÁFICAS

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

PONTUAÇÃO
OBTIDA

Adequação ao

gênero literário da

modalidade e

categoria

selecionada pelo

participante

Voto popular 20

Adequação ao tema Adequação ao

tema

30

Adequação linguística Adequação

estética

20
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Marcas de autoria Originalidade
10

Criatividade Criatividade
10

Capacidade crítica Capacidade crítica 10

Somatório dos pontos:

6.2. A nota final do candidato será o somatório dos pontos obtidos de

acordo com os critérios de avaliação.

6.3. Em caso de empate, será utilizado como critério, as produções que

melhor atenderem à “adequação ao tema”.

7. DO CRONOGRAMA

Divulgação do edital 04/11/2022

Inscrições 04/11/2022 a 14/11/2022

Homologação das inscrições 15/11/2022

Avaliação dos textos literários 15/11/2022 a 21/11/2022

Avaliação das artes gráficas 15/11/2022 a 21/11/2022

Resultados 24/11/2022

8. DO RESULTADO E DA PREMIAÇÃO

8.1. A divulgação do resultado final, bem como a premiação, acontecerá no

dia 24 de novembro de 2022, dentro da programação do evento.

8.2. Da Premiação

8.2.1. Serão premiados/as os/as primeiros/as colocados/as de cada

categoria: o/a primeiro/a colocado/a da categoria crônica/conto; o/a
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primeiro/a colocado/a da categoria poesia; e o/a primeiro/a colocado/a da

categoria artes gráficas.

8.2.2. Os/as premiados/as poderão exibir suas produções durante o

evento.

8.2.3. Todos os demais classificados, poderão ter suas produções

divulgadas em mural no campus e também por ebook conforme item 1.3.

deste edital.

8.3. Da divulgação

8.3.1. A divulgação do resultado final, bem como a premiação, acontecerá

no encerramento do VI Seminário DandaraZumbi, no dia 24 de
novembro de 2022.

8.3.2. Será guardado o direito ao anonimato e também o direito a não

divulgação para aqueles que assim quiserem.

9. COMISSÃO JULGADORA

9.1. A Comissão Julgadora será composta por docentes do IFBA e

convidados vinculados às áreas de Letras e Artes.

9.2. Cada texto da modalidade Literatura será avaliado por 3 (três)

professores da área de Letras.

9.3. O critério de “voto popular”, conforme item 6.1. das Artes

Gráficas será realizado por toda a comunidade do IFBA Campus

Juazeiro.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. Não poderão concorrer os membros da Comissão Organizadora.

10.2. A participação no concurso implica no conhecimento e na

aceitação, pelo/a candidato/a, de todas as disposições deste
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regulamento, sendo desclassificados os trabalhos que não atenderem

às regras nele contidas.

10.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

Dúvidas poderão ser enviadas para o e-mail: dandarazumbi.jua@ifba.eu.br

Juazeiro, 04 de novembro de 2022.
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