Regulamento da XX Maratona Cultural ACESC
Mostra ACESC de Literatura
Capítulo I – DA INSCRIÇÃO
Art. 1º. A Mostra ACESC de Literatura 2018 será realizada no dia 14 de maio.
Art. 2º As inscrições dos clubes na ACESC deverão ser feitas entre os dias 1º
(primeiro) de abril e 30 (trinta) de abril de 2018.
Art. 3º Para melhor organização da Mostra as inscrições só serão aceitas nos
períodos acima, contendo a documentação abaixo descrita, completa:
a) 01 (um) arquivo eletrônico da Ficha de Inscrição (Anexo I); contendo informações
do clube, do escritor e do conto e/ou crônica e/ou poesia.
b) 01 (um) arquivo eletrônico do Conto, Crônica ou Poesia a ser inscrito.
Ambos os arquivos devem ser enviados por correio eletrônico no endereço:
acesc@acesc.org.br
Art. 4º Os associados poderão se inscrever nas categorias: Infanto-Juvenil e Adulto.
Na categoria Infanto-juvenil serão considerados autores de até 16 (dezesseis) anos e
na Categoria Adulto autores acima de 17 (dezessete) anos. *item novo no
regulamento
Art. 5º Os associados poderão se inscrever nas modalidades: Conto e/ou Crônica
e/ou Poesia, seguindo os seguintes critérios:
* Conto: Máximo de 06 (seis) laudas. Limite de 01 (uma) inscrição por associado(a);
* Crônica: Máximo de 01 (uma) lauda. Limite de 01 (uma) inscrição por associado(a);
* Poesia: Máximo de 40 (quarenta) versos. Limite de 01 (uma) inscrição por
associado(a).
Art. 6º Os textos deverão ser escritos em língua portuguesa, digitados em papel
branco A4, de um só lado da folha, em Arial ou Times New Roman, tamanho 12. Não
serão aceitos trabalhos manuscritos.
Art. 7º Os trabalhos deverão ser inéditos, isto é, ainda não publicados.
Av. Indianópolis, 628 | 04062-001 - São Paulo – SP
f. 11 5054 5462 / 5054 5463
www.acesc.org.br

Página | 1

Art. 8º Os textos deverão conter o título da obra e o pseudônimo do autor.
Art. 9º Os pseudônimos não deverão guardar qualquer semelhança com o nome,
apelido ou outro fator de identificação do concorrente. No caso do associado
inscrever-se em mais de uma modalidade, seu pseudônimo deverá ser diferente em
cada uma delas.
Art. 10º No caso de haver apenas 01 (uma) inscrição por categoria, a obra inscrita
será automaticamente transferida para a categoria que melhor se encaixar, sendo o
escritor da obra e o clube informados do fato via correio eletrônico.
Art. 11 Somente será aceita inscrição de menores de idade com a devida autorização
dos responsáveis.

Capítulo II – DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DO COQUETEL DE
INDICAÇÃO DOS FINALISTAS DA MOSTRA ACESC DE
LITERATURA
Art. 12 De acordo com decisão da Diretoria Cultural, o Coquetel de Indicação dos
Finalistas da Mostra ACESC de Literatura será realizado no Club Athletico
Paulistano, no dia 14 de maio de 2018, segunda-feira, a partir das 20h.
Art. 13 A entrada de convidados só será permitida mediante lista na entrada, com
nomes e RGs dos convidados. Cada clube deverá encaminhar essa lista até um dia
antes do evento, através do e-mail: acesc@acesc.org.br.
Art. 14 Serão indicados 03 (três) finalistas por modalidade, e todos os 1º (primeiros)
colocados receberão Troféu ACESC na Festa de Encerramento da XX Maratona
Cultural ACESC. *item novo no regulamento

Capítulo III – DA SELEÇÃO DOS JURADOS E DO JULGAMENTO
DA MOSTRA ACESC DE LITERATURA
Art. 15 O corpo de jurados será formado por profissionais da área, altamente
qualificados, designados pela ACESC.
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Art. 16 As decisões do júri são soberanas, irrecorríveis e inapeláveis.
Art. 17 A comissão organizadora, nomeada pela ACESC decidirá sobre as omissões
deste regulamento, depois de ouvida a opinião do júri.
Art. 18 As planilhas com o julgamento da Mostra ACESC de Literatura serão
preenchidas e assinadas pelo júri e serão entregues para a Coordenadora Cultural da
ACESC em envelope lacrado. O resultado será divulgado apenas na Festa de
Encerramento da XX Maratona Cultural ACESC.
Art. 19 Os critérios para a premiação deverão considerar o domínio da linguagem
(capacidade de se fazer entender com clareza em português), a originalidade
(capacidade de abordar o tema escolhido de forma inusitada, surpreendente), o
tamanho (capacidade de manter o texto dentro das dimensões propostas no
regulamento do concurso), e o foco (capacidade de desenvolver o texto sobre o
tema escolhido).
Art. 20 Cada jurado dará uma nota de dois dígitos para cada obra, seguindo os
critérios do artigo 19, do Capítulo III.
Art. 21 Os prêmios serão dados em função das maiores notas.
Art. 22 Em caso de empate, os itens que definirão a classificação serão: domínio da
linguagem, foco e originalidade.
Art. 23 Depois da premiação serão enviados aos clubes as avaliações dos jurados.

Capítulo IV – DAS CATEGORIAS A SEREM PREMIADAS NA
MOSTRA ACESC DE LITERATURA
Art. 24 Serão premiadas as seguintes categorias:
•

Melhor Conto Infanto-Juvenil

•

Melhor Conto Adulto

•

Melhor Crônica Infanto-Juvenil

•

Melhor Crônica Adulto

•

Melhor Poesia Infanto-Juvenil
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•

Melhor Poesia Adulto

Capítulo V - DA PREMIAÇÃO DA MOSTRA ACESC DE
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LITERATURA
Art. 25 Todos os 1º (primeiros) colocados receberão Troféu ACESC.
Art. 26 Não poderá haver empates.
Art. 27 Os vencedores serão divulgados somente na Festa de Encerramento.
Art. 28 Não haverá devolução dos trabalhos recebidos.

Diretoria Cultural da ACESC
São Paulo, 27 de março de 2018
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Anexo I – Ficha de inscrição da Mostra ACESC de Literatura
DADOS DO CLUBE
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Nome do clube
Responsável
E-mail responsável

DADOS DO ARTISTA
Nome do autor
Telefone
E-mail
Categoria
Título da obra
Pseudônimo

Autorização de inscrição
Eu, acima nomeado, venho por meio de este documento registrar minha livre e
espontânea vontade de inscrever-me na MOSTRA ACESC DE LITERATURA DA XX
MARATONA CULTURAL ACESC, estando ciente das normas descritas em seu
regulamento.
Assinatura do associado ou do responsável (no caso de menor de idade)

São Paulo, XX de abril de 2018
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Anexo II – Ficha de julgamento Mostra ACESC de Literatura
Categoria

Título da obra

Nota
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Conto 01
Conto 02
Conto 03
Poesia 01
Poesia 02
Crônica 01

Assinatura do jurado
_____________________________________________________________________
Nome do Jurado

São Paulo, XX de maio de 2018
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