Concurso de minicontos Letras Novas
premia escritores iniciantes do campus
Realização: Biblioteca IFBA – campus Valença. Edição
2018
O IFBA – campus Valença, por meio da Biblioteca, com
vistas a estimular a produção literária de escritores
iniciantes, cria o Concurso de Minicontos “Letras
Novas”.
Objeto:
O presente instrumento foi instituído com a finalidade de
estimular a produção de jovens autores nas áreas do Livro,
Leitura, Literatura e Bibliotecas.
1.

Considera-se miniconto o gênero literário ‘contos’ de até
40 linhas (aproximadamente 500 palavras ou 3.400
caracteres com espaço). A temática será “Um Dia na
Praia”. O(a) participante deverá observar situações que
envolvem um dia na praia e escrever sobre isso. O
miniconto deverá ser resultado dessa observação, com
redação imaginativa, original, criativa e bem elaborada em
poucas linhas. Os textos deverão ser escritos em língua
portuguesa e seguir a formatação da ABNT. A produção
poderá explorar diversos estilos de apresentação:
suspense, humor, drama, policial, aventura, fantasia etc.
2. Participação:
Poderão participar escritores iniciantes de todas as
modalidades dos cursos do IFBA – campus Valença
(Integrado, Subsequente e Superior). Os(as) alunos(as)

deverão ter cadastro na Biblioteca e ter realizado pelo
menos um empréstimo de livro de Literatura no ano
corrente. Os textos devem ser inéditos em qualquer tipo de
mídia (Facebook, blog, Instagram etc). Cada participante
poderá concorrer com apenas 01 (um) miniconto.
3. Inscrição:
As inscrições serão abertas no dia 01/08/2018. Os textos
deverão
ser
enviados
para
o
endereço
eletrônico biblioteca-val@ifba.edu.br até as 23h59 do
dia 31/08/2018. No campo ‘Assunto’, deve constar:
“Concurso de Minicontos”. Em anexo, deve ser enviado
01 (um) arquivo em formato .pdf, nomeado
“MINICONTO + TÍTULO DO MINICONTO”. Deve
conter o curso, o título do miniconto, o texto conforme as
disposições do item 1, nome completo do(a) autor(a),
pseudônimo (se houver), nome social (se houver), data de
nascimento, número de contato, endereço residencial
completo, número de documento de identidade e CPF.
Se o(a) autor(a) for menor de 18 anos, nesse arquivo
devem constar também: nome completo do(a) responsável,
número de contato, endereço eletrônico (e-mail) do(a)
responsável, endereço residencial completo, número de
documento de identidade e CPF.
Importante: Ao enviar o arquivo, o(a) candidato(a)
deve certificar-se de que o e-mail enviado recebeu a
confirmação. Caso não tenha recebido nenhuma
mensagem de retorno, o(a) candidato(a) deverá dirigirse à Biblioteca e informar o ocorrido.

4. Premiação:
A premiação deste certame literário dar-se-á aos 3 (três)
primeiros colocados, que receberão como prêmio:
1ª colocação: R$ 100 (cem reais) e 02 (dois) livros.
2ª colocação: 01 (uma) coleção literária.
3ª colocação: 01 (um) livro.
5. Avaliação e Julgamento:
Cada miniconto deverá ter qualidade literária, revisão
gramatical, excelência de enredo e desfecho. Textos com
indícios de plágio (parcial ou total) serão desclassificados.
Os textos serão julgados por uma comissão composta por
5 (cinco) servidores do IFBA.
6. Resultado:
A Cerimônia de Premiação acontecerá na Biblioteca, no
dia 14/09/2018, em horário a ser divulgado. Os minicontos
vencedores serão expostos no mural da Biblioteca.
Os participantes, no ato da inscrição, declaram estar
cientes e de acordo com os itens constantes deste
regulamento.
Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela
Comissão Organizadora do presente concurso.
Mais informações podem ser obtidas na própria
Biblioteca, por e-mail (biblioteca-val@ifba.edu.br), com
o Assunto: “DÚVIDAS”, ou por telefone (36413050/3051 ramal 416).

