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Concurso de Contos, Crônicas e Poesias – 2017 (Nova versão) 

 
 

Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo 

(FZEA/USP) e Academia Pirassununguense de Letras, Artes, Ciências e Educação 

(APLACE) 

 

Este concurso será realizado em parceria com a APLACE e tem como finalidade 

fazer parte das comemorações dos 25 anos da FZEA/USP, a ser comemorado nos dias 

10 e 11 de agosto de 2017. 

 
Regulamento do Concurso de Contos, Crônicas e Poesias – 2017 

 
1. Poderão participar alunos de graduação, alunos de pós-graduação, ex-alunos; 

funcionários, docentes, aposentados e respectivos familiares do Campus Fernando 

Costa Universidade de São Paulo (USP/Pirassununga). 

2. As inscrições deverão ser feitas no período de 04 de maio a 15 de julho de 

2017, por e-mail para Seção de Eventos, aos cuidados de Débora ou Natália, no 

endereço: eventosfzea@usp.br.  As inscrições são gratuitas.  

3. Cada participante terá direito a inscrever no máximo 3 (três) trabalhos, em cada 

categoria, mas apenas um poderá ser premiado. Para este concurso o tema é livre. 

4. Os trabalhos deverão ser digitados na fonte Arial, tamanho 12 (doze) e espaçamento 

entre linhas 1,5. Os trabalhos da categoria Contos e/ou Crônicas deverão conter no 

máximo 10 (dez) páginas; na categoria Poesias, no máximo 3 (três) páginas. 

5. Os trabalhos deverão ser anexados no e-mail de inscrição em arquivos no formato pdf. 

6. Os arquivos não poderão ter a identificação do autor. Deverão ser salvos com o título 

do trabalho e identificados pelo título na ficha de inscrição. Cada trabalho deve ser 

enviado em um arquivo separado. O autor deverá preencher a ficha de inscrição que 

consta no final deste regulamento e enviá-la, juntamente com os arquivos dos trabalhos 

para o endereço de e-mail informado no item 2. A ficha de inscrição também estará 

disponível para download no site da FZEA: www.fzea.usp.br. 

 

mailto:eventosfzea@usp.br
http://www.fzea.usp.br/
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7. Os trabalhos inscritos deverão ser do próprio autor e nunca terem sido publicados. Ao 

enviar os trabalhos você declara que os mesmos são de autoria própria, de inteira 

responsabilidade do autor e inéditos.   

8. A entrega dos trabalhos implica em aceitação do presente regulamento. 

9. Serão desclassificados os trabalhos fora das normas estabelecidas neste regulamento. 

10. A banca examinadora será composta pelos membros da Academia Pirassununguense 

de Letras, Artes, Ciências e Educação (APLACE) - Pirassununga.  

11. A banca examinadora avaliará os trabalhos inscritos e os casos omissos. A decisão 

desta Comissão terá caráter irrecorrível. 

12. Serão premiados os trabalhos nas 3 (três) categorias: Contos, Crônicas e Poesias, 

sendo que apenas o 1° colocado de cada categoria receberá um prêmio em dinheiro, no 

valor de R$100,00 (cem reais), a ser doado pela APLACE; os 2° e os 3° colocados 

receberão uma medalha alusiva à premiação. Os premiados e os demais participantes 

receberão o certificado de participação no referido concurso. 

13. Os prêmios serão entregues, no dia 11 de agosto do corrente ano, no Anfiteatro do 

Prédio Central do Campus Fernando Costa, sendo o horário a ser comunicado. 

14. O resultado oficial do concurso será divulgado para todos os inscritos por e-mail e 

através do site: www.fzea.usp.br. 

15. A Comissão Organizadora poderá cancelar o concurso caso não seja alcançado um 

número mínimo de inscritos.  

 

 
Comissão Organizadora das Comemorações dos 25 anos da FZEA/USP 

 

http://www.fzea.usp.br/

