
  

 

 

 

 

 

“SENTIDO CULTURAL – CONCURSO LITERÁRIO” 

POESIA, CRÔNICA E CONTO | 2022 

Regulamento Geral 

 

CAPÍTULO 1 – DAS CATEGORIAS 

Art.1º O SENTIDO CULTURAL – CONCURSO LITERÁRIO será composto dos gêneros 
literários a seguir:  

a. Poesia: Texto curto que demonstre domínio da linguagem e uso de recursos poéticos 
e expressivos. Tamanho: cada poema deve ter no máximo 2 (duas) páginas; 
 

b. Crônica: Texto curto, narrativo ou dissertativo, baseado em assuntos do cotidiano ou 
de interesse geral, caracterizando-se pela pertinência dos temas tratados, julgado a 
partir do domínio que apresente da linguagem reflexiva e denotativa. Tamanho: cada 
crônica deve ter no máximo 2 (duas) páginas; 
 

c. Conto: Narrativa ficcional curta. Tamanho: cada conto deve ter no máximo 5 (cinco) 
páginas. 

 

Art. 2º Os temas das obras são de livre escolha, com enfoques literários. 

Art. 3º A obra deverá ser apresentada em formato de tamanho A4 (21 x 29), em espaço 1,5, fonte 
Times New Roman, tamanho 12, margem esquerda de 3 cm e todas as páginas numeradas. 

Art. 4º Poderão concorrer ao prêmio as obras inéditas dos associados. 

 

CAPÍTULO 2 – DA INSCRIÇÃO 

Art. 5º As inscrições serão gratuitas e poderão ser feitas, via e-mail ou na secretaria do Clube, 
a partir de 16 de maio até o dia 06 de junho de 2022, de acordo com os critérios a seguir: 

a. Cada candidato poderá concorrer com apenas 1 (uma) obra em apenas 1 (um) 
gênero; 

b. Não há limite de número de candidatos inscritos; 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

c. As obras deverão vir assinadas por pseudônimo; 
d. As inscrições serão feitas pelo e-mail literatura@clubeduque.com, com arquivo 

anexado em formato PDF (com a obra assinada por pseudônimo e em conformidade 
com as exigências acima); 

e. Os dados cadastrais do participante deverão ser fornecidos na ficha de inscrição 
anexa. 

Art. 6º Não serão aceitos dados cadastrais de forma manuscrita. 

 

CAPÍTULO 3 – DA COMISSÃO JULGADORA 

Art. 7º As obras inscritas serão analisadas por uma Comissão Julgadora composta por 3 (três) 
jurados, especialistas em cada categoria, responsáveis por eleger as melhores obras; 

Art. 8º A Comissão Julgadora poderá, quando julgar conveniente, conceder Menção Honrosa a 
um ou mais nomes de cada categoria. 

 

CAPÍTULO 4 – DA PREMIAÇÃO 

Art. 9º Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com troféus.  

Art. 10 As obras vencedoras do prêmio poderão ser divulgadas no site do Clube Duque de 
Caxias, com o direito autoral cedido pelos autores premiados, desde que não haja 
interesse comercial por parte destes. 

 

CAPÍTULO 5 – DA CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO 

Art. 11 A Cerimônia de Premiação será realizada no dia 07 de julho, com programação a ser 
definida posteriormente. 

 

CAPÍTULO 6 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 12 Os três primeiros colocados de cada categoria, assim como os destaques, irão representar 
o Clube Duque de Caxias no Concurso Nacional de Literatura da FENACLUBES. 
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Art. 13 As decisões da comissão julgadora são irrecorríveis, e esta terá inteira liberdade para 
julgar e premiar os trabalhos inscritos no SENTIDO CULTURAL – CONCURSO 
LITERÁRIO. 

Art. 14 Os casos omissos serão resolvidos por uma Comissão Organizadora, composta por três 
membros indicados pelos organizadores. 

Art. 15 Ao inscrever-se, o concorrente aceita os termos deste Regulamento. Informações 
complementares serão obtidas pelo e-mail: literatura@clubeduque.com 

 

Comissão Organizadora 
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