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1 – O CONCURSO 

O Curso de Licenciatura em Letras do Grupo Educacional Unis, com o objetivo de incentivar a 

escrita literária, estabelece normas para a participação no 2º Concurso de Microcontos.  Os 

participantes deverão escrever um microconto com até 140 caracteres (com espaço).  

2 – PARTICIPAÇÃO:  

2.1 O candidato deverá ter um cadastro no facebook e adicionar Letras Unis.  

2.2. Na página do facebook de Letras Unis, o candidato deverá postar o seu microconto (com o 

máximo de 140 caracteres – com espaço). 

2.3. Após o texto (microconto), é importante que escreva: #concursodecontos #mundounis. Isso 

facilitará a identificação de postagens.  

2.4 Cada participante só poderá enviar um microconto;  

2.5 O tema para a realização do microconto é livre; 

2.6 Após enviar o microconto, o candidato receberá uma confirmação de recebimento através 

da comissão organizadora;  

2.7 Os vencedores do concurso declaram, desde já, serem de suas autorias os microcontos 

encaminhados ao concurso e que não constituem plágios, ao mesmo tempo que cedem e 

transferem ao Curso de Letras do Grupo Educacional Unis, sem quaisquer ônus para este em 

caráter definitivo, plena e totalmente, todos os direitos autorais sobre os referidos microcontos, 

para qualquer tipo de utilização, publicação ou reprodução.  



2.8. Como o microconto acontecerá concomitantemente ao I Simpósio de Letras, Música e 

Pedagogia – Arte e Multiculturalismo, os microcontos também poderão ser postados dentro do 

Fórum do Ambiente Virtual do Simpósio e concorrerão igualmente com os postados na rede 

social Facebook.  

 

3 – PRAZOS:  

Envio dos contos até 25/11/2015.  

Data máxima do julgamento: 26/11/2015. 

Data do resultado: 26/11/2015. 

 

4 – COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO:  

Alex Donizeti do Rosário  – Professor no Curso de Letras do Grupo Educacional Unis.  

Carina Adriele Duarte de Melo – Coordenadora do Curso de Letras do Grupo Educacional Unis.  

Celso Augusto dos Santos Gomes – Coordenador do Curso de Música do Grupo Educacional Unis.  

Nídia Mirian Rocha Félix – Coordenadora do Curso de Pedagogia do Grupo Educacional Unis.  

 

5 – PREMIAÇÕES PARA O 1º LUGAR: 

 Bolsa para um curso de extensão do Grupo Educacional Unis (o ganhador deverá cursá-

lo até Agosto de 2015). 

 Três livros literários de contos – cedidos pela Livraria Porão da Torre, em Três Corações.  

 

6 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 Serão automaticamente desclassificados os microcontos encaminhados fora do prazo 

estipulado e/ou não estiverem dentro das normas estabelecidas neste Regulamento;  

6.2 O microconto classificado será exposto no Portal do Grupo Educacional Unis e divulgado nas 

redes sociais.  

6.3 A participação neste concurso cultural implica na aceitação irrestrita deste regulamento;  

6.4 O participante autoriza, desde já, a utilização de seu nome e imagem para fins de 

divulgação/promoção do concurso cultural. 


