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PREÂMBULO 

O presente Regulamento determina as normas e procedimentos para a apresentação de 

candidaturas ao Concurso de Escrita Criativa 2017 da Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, designada FPCE-UC. O Concurso 

de Escrita Criativa é organizado pela equipa das Jornadas Transdisciplinares 2017 em 

parceria com o Núcleo de Estudantes de Psicologia, Ciências da Educação e Serviço 

Social da Associação Académica de Coimbra, designado NEPCESS/AAC, com o apoio 

da Direcção da FPCE-UC. 

 

ARTIGO I 

OBJETIVO 

O concurso tem como objetivo fomentar hábitos de leitura e de escrita e promover a 

criatividade dos estudantes da FPCE-UC, bem como valorizar a expressão literária dos 

mesmos.   

ARTIGO II 

PARTICIPANTES 

 

1. Podem participar todos os alunos da Faculdade de Psicologia e Ciências da 

Educação da Universidade de Coimbra. 

2. Cada participante deverá apresentar apenas um texto de qualquer tipo (prosa, poesia, 

crónica, etc.) 

3. A participação no concurso é individual. 

REGULAMENTO DO CONCURSO DE ESCRITA CRIATIVA 

“Como serias hoje, se tudo acabasse amanhã? “ 

Jornadas Transdisciplinares’17 

NEPCESS/AAC 
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ARTIGO III 

Características 

1. O texto apresentado a concurso deverá ter como base, a seguinte questão: “ Tu estás 

aqui, vivo, e és passado e presente. Sentes que tudo acaba amanhã, sabes que 

amanhã é o fim de ti, e tu és tudo o que te resta decidir. Quem serias hoje, se tudo 

acabasse amanhã? “ 

2. O texto deverá ser apresentado em Times New Roman, tamanho 12 e espaçamento 

de 1,5, tendo no máximo 2 páginas.  

 

ARTIGO IV 

CONFIDENCIALIDADE E DIREITOS DE AUTOR 

 

1. Os participantes deverão apresentar-se a concurso com um pseudónimo. 

2. Ao participarem no concurso, os autores assumirão a cedência de autorização de 

publicação/divulgação dos mesmos, quer durante o concurso, quer em 

publicações posteriores eventualmente desenvolvidas pelo projeto. 

3. Apenas será publicada a identificação dos vencedores após o consentimento dos 

mesmos. 

 

ARTIGO V 

ENTREGA DOS TEXTOS 

1. O texto deve ser enviado até ao dia 27 de março para o endereço de e-mail 

jornadastransdisciplinares@gmail.com com a identificação do participante. 

 

ARTIGO VI 

JÚRI 

1. O texto será apreciado por um júri, composto por dois elementos da Secção de 

Escrita/AAC e pelo Francisco Santos. 

 

2. Ao Júri reserva-se o direito de não atribuir classificação caso os trabalhos não 

correspondam aos padrões de qualidade exigíveis ou não se enquadrarem no tema 

proposto. 

 

mailto:jornadastransdisciplinares@gmail.com
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ARTIGO VII 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

O júri irá analisar e avaliar o texto com base nos seguintes critérios: 

1. Aproximação e representatividade do tema. 

2. Coesão e Coerência textual. 

3. Correção Ortográfica. 

4. Originalidade/Criatividade. 

 

ARTIGO VIII 

PRÉMIOS 

1. Serão atribuídos os seguintes prémios aos melhores textos.  

1º Prémio: Bilhete Geral da Queima das Fitas de 2017 

2º Prémio: Um Passe para o “Cinema à Segunda” no TAGV, durante todas as 

segundas do resto da temporada 

 

2. Os concorrentes premiados serão avisados através de e-mail e serão divulgados os 

resultados na página do facebook do Núcleo de Estudantes de Psicologia, Ciências 

da Educação e Serviço Social da Associação Académica de Coimbra. 

 

ARTIGO IX 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.  Serão admitidos a concurso os textos que respeitem o presente regulamento.  

2.  Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos por deliberação do júri. 

3.  Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados à equipa das Jornadas 

Transdisciplinares 2017 do Núcleo de Estudantes de Psicologia, Ciências da 

Educação e Serviço Social da Associação Académica de Coimbra. 

 

 

 

  


