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CONCURSO LITERÁRIO UNIPÊ 50 ANOS
Em homenagem ao “Jubileu de Ouro” do Unipê
Evento online
A Pró-Reitoria Acadêmica – PROAC do Centro Universitário de João Pessoa - Unipê, através da
Coordenação de Monitoria, Pesquisa e Extensão - COMPEX, convida toda a comunidade
interna e externa a participarem do Concurso e Sarau de Contos, Crônicas e Poesias do Unipê
edição 2021, com temática voltada para a história do Unipê com relatos institucionais e/ou
pessoais que demonstrem o impacto da educação nos 50 anos da instituição, nos moldes
descritos neste edital.
1. OBJETIVOS: Valorizar a arte, a escrita e a oratória, como formas de crescimento individual,
aprimoramento e treinamento; reafirmar a importância do protagonismo estudantil,
estimulando os discentes a formar uma consciência crítica sobre suas vivências, tendo em
vista a conjuntura de isolamento social atual; reconhecer a integração de saberes e a
qualidade da formação integral através do poder do discurso, da construção textual e da
criatividade resolutiva, levando em consideração as ferramentas digitais disponíveis que
permitem a integração imediata; oportunizar experiências práticas sobre representação
coletiva e cidadania, fomentando novas lideranças, entre outros.
2. PÚBLICO-ALVO:
Discentes e Colaboradores do Unipê
Comunidade Externa
3. CRONOGRAMA:
EVENTO
Inscrição online para Ouvintes
Inscrição online para Participantes
Devolutiva sobre classificação
Apresentação da Performance Literária e Julgamento
Lançamento do Photobook “Jubileu de Ouro” do Unipê

DATA INICIAL
25/05/2021
29/04/2021
20/05/2021
25/05/2021
21/06/2021

DATA FINAL
25/05/2021
19/05/2021
21/05/2021
25/05/2021
21/06/2021

4. INSCRIÇÕES
4.1 Inscrições para Ouvintes: A inscrição deve ser realizada na categoria “Ouvinte” durante a
transmissão ao vivo do evento de premiação.
4.2 Inscrições para Participantes: A inscrição deve ser realizada através do link:
https://bit.ly/concursoliterariounipe50 na categoria “Participante”, com o envio do texto
(conto, crônica ou poesia) e Termo de Originalidade e Cessão de Direitos constante no Anexo
I no ato de inscrição.
5. CERTIFICAÇÃO
5.1 Certificação para Ouvinte: A participação de ouvinte no evento será certificada com 4
(quatro) horas, para computação de horas complementares. Os certificados serão
disponibilizados
em
formato
eletrônico
no
endereço
https://certificado.unipe.edu.br/visualizar-certificado com acesso através do CPF do
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participante e código de validação online em até 90 dias após o evento. Mais informações:
asped@unipe.edu.br.
6.2 Certificação para Participante: Todos os projetos aprovados receberão certificado de
participação em concurso científico-cultural, com carga horária de 20 (vinte) horas, e poderão
ser publicados em e-book específico, conforme interesse institucional, a ser disponibilizado
em https://unipe.br/books/, nos moldes exigidos pela Comissão Julgadora e Núcleo de
Publicações Institucionais – NPI.
O(A) autor(a) da Obra vencedora receberá também Certificado de Premiação e um Tablet.
Os certificados serão disponibilizados em formato eletrônico no endereço
https://certificado.unipe.edu.br/visualizar-certificado com acesso através do CPF do
participante e código de validação online em até 90 dias após o evento. Mais informações:
asped@unipe.edu.br.
6. DA ESTRUTURA DO CONCURSO
a) A Comissão responsável pela escolha dos Contos, Crônicas e Poesias será composta por
professores e/ou colaboradores da instituição.
b) Cada participante pode submeter apenas 1 (um) Conto, 1 (uma) Crônica ou 1 (uma) Poesia
para este concurso, a qual deverá ser inédita, seguir as normativas deste edital e
acompanhada do termo de originalidade (Anexo I).
c) As Obras aprovadas, além de recitadas no Sarau, deverão ser enviadas com o formato a
seguir disciplinado:
• Máximo de 2 (duas) laudas por Conto ou Crônica;
• Página A4, margens superior e esquerda com 3cm e inferior e direita com 2cm, Fonte Times
New Roman ou Arial, tamanho 12 e espaçamento 1,5, texto justificado.
• A identificação deve se dar por meio de rodapé contendo o nome completo, CPF, e o e-mail
do autor.
d) A Apresentação das obras (performance literária) e o Julgamento será realizado no dia 25
de maio de 2021, a partir das 18h:00min com transmissão ao vivo pelo
twitch.tv/eventosunipe;
e) O primeiro colocado na classificação geral receberá além do certificado de premiação um
tablet conforme descrito no item 9.
f) O quantitativo de Obras classificadas para a apresentação ao vivo será definido pela
Comissão do Concurso e divulgado previamente, podendo ao final do concurso, haver a
indicação ou não do texto para composição do e-book.
g) A comissão poderá fomentar a discussão dos textos propostos no formato de roda de
conversa, promovendo a interação entre os participantes e ouvintes.
7. DA TRANSMISSÃO DA APRESENTAÇÃO
Os apresentadores que tiverem suas obras aprovadas para exibição, receberão via e-mail o
link para a sala para participação ao vivo.
Da mesma forma, os ouvintes poderão acompanhar a transmissão pelo link:
https://www.twitch.tv/eventosunipe, onde poderão interagir pelo chat simultâneo.

www.unipe.edu.br
BR-230 – KM 22, Água Fria
58053 002
João Pessoa PB Brasil
T F 55 83 2106 9202

8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
A avaliação será realizada pela Comissão responsável pelo Concurso. Para a escolha dos
Contos, Crônicas e Poesias considerar-se-á pontuação de 0 a 10, para cada requisito
analisado, quais sejam:
a) Conteúdo Escrito – Adequação às normas de formato e da língua portuguesa (respeitarse-á a liberdade poética, o uso de termos regionais, neologismos e afins);
b) Adequação Temática – O tema central do Conto, Crônica ou Poesia deve ser sobre as
histórias vivenciadas no Unipê e/ou a própria história do Unipê (o uso de nomes de pessoas
físicas ou jurídicas sem autorização pode ensejar a desclassificação);
9. DA PREMIAÇÃO
O texto selecionado como vencedor pela Comissão do Concurso será utilizado como texto de
abertura do Photobook “Jubileu de Ouro do Unipê”, em comemoração dos 50 anos do Unipê.
E poderá ainda ser declamado da cerimônia do aniversário pelo próprio autor (a convite da
instituição) ou por outro indicado pela instituição para este fim.
O autor receberá como premiação:
1 tablet – com as especificações: Tablet Samsung Galaxy TAB a8 sm-t385/16gb/tela 8"/
cam/8mp/Android 7.1/ 4g/proc. QuadCore 1.4ghz/preto;
1 certificado de Premiação.
Além disso os participantes cujas obram foram para a final do concurso receberão um
certificado de Premiação.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS
I. A Comissão do Concurso pode sugerir adequações e/ou correções na OBRA desde que seja
preservado seu sentido original.
II. A apresentação da Obra no evento final não poderá exceder 15 minutos.
Os casos omissos serão resolvidos a critério exclusivo e irrecorrível da PROAC/COMPEX.
João Pessoa, 28 de abril de 2021.

Arthur Vieira de Lima
Coordenador de Monitoria, Pesquisa e Extensão
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ANEXO I

TERMO DE ORIGINALIDADE E CESSÃO DE DIREITOS
NOME COMPLETO
DATA DE NASCIMENTO
CPF
E-MAIL
( ) Aluno(a) Unipê
( ) Colaborador(a) Unipê
Declaro que o Texto em anexo e por mim assinado é de minha autoria e estou ciente:
• Dos Artigos 297 a 299 do Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848 de 7 de dezembro de 1940;
• Da Lei nª 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre os Direitos Autorais;
• Da Resolução nº 33/CONSEPE que dispõe sobre as Sanções específicas do regime
disciplinar discente do UNIPÊ;
Autorizo, ainda, a publicação do material encaminhado para o CONCURSO LITERÁRIO UNIPÊ
50 ANOS em quaisquer meios e suportes existentes, inclusive nos sites do UNIPÊ, na
Internet, e em CD-Rom, ou outros, bem como a reprodução em outras publicações, a
comunicação ao público, a edição, a reedição ou a adaptação e a distribuição. Por ser
verdade, firmo o presente e dou fé.
João Pessoa, _____ de ____________ de 2021.

_______________________________________
Participante

