ANEXO I
REGULAMENTO CONTOS
1 CONTOS
1.1 Entende-se por CONTO, a narrativa curta de um fato fictício, com tema único, espaço
e tempo limitado e com número reduzido de personagens.
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2 DOS REQUISITOS DAS PROPOSTAS
2.1 Serão considerados CONTOS, para critérios de avaliação desse certame, os textos que
compreenderem entre 2500 a 6500 caracteres – incluídos espaços e pontuação. Não está na
contagem de caracteres o título, contudo será também objeto de avaliação em relação ao
conteúdo do texto apresentado;
2.2 O Título deverá ser destacado em negrito, seguido pelo nome do autor à direita;
2.3 O texto deve ser enviado em versões .odt e PDF, em fonte times new roman, tamanho
12, espaçamento de 1,5;
2.4 Os textos deverão versar sobre o tema do edital.
3 DOS DIREITOS AUTORAIS
3.1 Os CONTOS deverão ser inéditos e de exclusiva autoria do próprio candidato inscrito;
3.2 Ao se inscrever, o participante declara que é autor do texto enviado para este concurso,
respondendo penal e civilmente por esta informação, isentando a UFFS de qualquer
responsabilidade por cópias, plágios ou fraudes;
3.3 Não serão aceitos CONTOS que já tenham sido publicadas, comercializadas ou
premiados até a data da inscrição;
3.4 É reservado à UFFS o direito de uso e publicação do texto, nas diversas mídias e na
publicação digital, caso interesse à promotora do evento, sem que isso implique qualquer
forma de pagamento posterior de direitos autorais;
3.5 Os CONTOS enviados serão preservados e passarão a fazer parte do acervo
documental da UFFS;
3.6 Ao efetuar sua inscrição o participante aceitará tacitamente todas as disposições deste
Regulamento;
3.7 A responsabilidade por direitos autorais de qualquer espécie de obras, pessoas, animais
e outros que constem no CONTO, é de exclusividade do autor do texto.
4 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
4.1 Os CONTOS inscritos no concurso serão julgados com base nos seguintes requisitos:
I. Adequação ao tema proposto no edital
II. Respeito ao formato de CONTO
III. Criatividade na composição literária
IV. Domínio do idioma
V. Clareza e originalidade do texto
4.2 Cada critério receberá a pontuação de 0 à 10 e a nota final será composta pela média
aritmética dos critérios.
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