
Neste período de isolamento causado pela pandemia do novo coronavírus, experimentamos pela primeira vez nesta geração o
isolamento. O ir e vir foi limitado para somente lugares indispensáveis, acompanhados sempre de máscara e cuidados com o
distanciamento. Os cumprimentos restringiram-se a acenos, a convivência social aos membros da casa, as aulas por aulas
remotas, o trabalho pelo Home Office, os encontros com amigos pelas redes sociais. Novas configurações, novos sentimentos,
nova forma de se organizar, de viver. Este período pode trazer mudanças de comportamento significativas ao mundo, ao Brasil,
a sua cidade, ao seu bairro, às pessoas que estão convivendo com você na sua casa e em você. O que a experiência de viver em
tempos de isolamento te trouxe de positivo? Trouxe algo negativo? Quem será você depois da quarentena?

O tempo do confinamento é atravessado pelo antes e pelo depois, é um momento que fica entre ambos e, na maior parte das
vezes, é um tempo estendido que demora a passar. Como elemento constitutivo da experiência humana, como algo que nos
passa, que nos acontece, que nos toca (LAROSSA, 2002, p.21 apud Barreto 2020).

Escrever sobre isso é uma das formas de externar os sentimentos experienciados neste período de isolamento.
Aceita nosso convite? Então, mãos a escrita!

1. DOS OBJETIVOS DO CONCURSO CULTURAL DE
ESCRITA

1.1. O objetivo geral do concurso é estimular os
estudantes a produzirem textos de sua autoria que
reflitam sobre a sua experiência do isolamento em
razão da epidemia do Covid-19.

1.2. Os objetivos específicos deste concurso são:

a) Estimular a escrita a partir da produção de gêneros
textuais como a poesia, o conto e o relato de
experiência.

b) Contribuir para a promoção de alternativas de
enfrentamento pelo viés emocional e filosófico através
da escrita.

2. DO TEMA:

2.1. A abordagem temática será: QUEM SEREI DEPOIS
DA QUARENTENA?

3 - DO FORMATO DOS TRABALHOS:

3.1. As produções deverão ser escritas em língua
portuguesa, digitadas em 01 página A-4, tipo ofício,
fonte livre, tamanho 12.

4. DAS REGRAS:

4.1. Cada participante deverá enviar somente uma das
formas textuais conforme item 1.2. a.

4.2. O concurso terá 3 (três) categorias, sendo:

a) 1° Categoria Estudante Ensino Médio (1°, 2° e/ou 3°
ano ou EJA) matriculado no ano de 2020 da rede
pública ou privada de ensino dos municípios de:
Janaúba, Nova Porteirinha, Verdelândia, Jaíba,
Porteirinha, Riacho dia Machados, Gameleiras,
Mamonas, Rio Pardo de Minas, Pai Pedro, Mato
Verde, Santo Antônio do Retiro, Montezuma, Catuti,
Serranópolis de Minas, Monte Azul e Espinosa, do
Estado de Minas Gerais.

b) 1° Colocado categoria Estudante de curso superior
matriculado no semestre 1/2020 em qualquer
faculdade/universidade das cidades de Janaúba,
Nova Porteirinha, Verdelândia, Jaíba, Porteirinha,
Riacho dia Machados, Gameleiras, Mamonas, Rio
Pardo de Minas, Pai Pedro, Mato Verde, Santo
Antônio do Retiro, Montezuma, Catuti, Serranópolis
de Minas, Monte Azul e Espinosa, do Estado de
Minas Gerais, nas modalidades presencial (exceto
estudante da Facitec) ou EAD.

c) 1° Colocado categoria Estudante do Ensino Superior
da Facitec matriculado no 1° semestre de 2020.

3. DAS INSCRIÇÕES:

3.1. Caracteriza-se como INSCRITO o envio da
produção de escrita para o e-mail:
escritafacitec@gmail.com e preenchimento da ficha do
candidato pelo link
https://forms.gle/AmrzytZoGRY4QLLi8 ou pelo site
www.facitec.net > Editais.

3.2. O prazo para envio da produção escrita é de 29 de
junho a 07 de agosto de 2020.

3.3. O candidato será responsável pelo preenchimento
adequado de sua inscrição.

4. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:

4.1. Os textos serão avaliados por uma Comissão
composta por seis membros (docentes e técnico-
administrativos em educação).

4.2. A Comissão avaliará os textos conforme os
critérios de seleção:

a) Conteúdo pertinente ao tema proposto;

b) Originalidade;

c) Criatividade;

d) Correção ortográfica e gramatical.

4.3. Textos que não obedecerem à temática proposta
por este edital serão desclassificados pela Comissão.

4.4. Textos que não obedecerem aos gêneros textuais
propostos (poesia, conto e relato de experiência)
serão desclassificados.

4.5. A Comissão Organizadora é responsável pela
divulgação dos resultados.

5. DA PREMIAÇÃO:

5.1. As três produções classificadas neste concurso
cultural serão premiadas com a publicação de seu
texto no site da Facitec (www.facitec.net) e divulgadas
nas redes sociais desta instituição.

5.2. As três produções classificadas neste concurso
cultural receberão um certificado por participação e
mérito.

a) A premiação para o 1° Colocado categoria
Estudante Ensino Médio (1°, 2° e/ou 3° ano ou
EJA): R$ 500,00 em conta no Banco SANTANDER
de Janaúba.

b) A premiação para o 1° Colocado categoria
Estudante de curso superior matriculado(a) no
semestre 1/2020 em qualquer
faculdade/universidade: R$ 500,00 em conta no
Banco SANTANDER de Janaúba.

c) A premiação para o 1° Colocado categoria
Estudante de graduação da Facitec: R$ 500,00 em
conta no Banco SANTANDER de Janaúba.

6. CRONOGRAMA:

6.1. Publicação do edital: 26 de junho de 2020.

6.2. Período de envio das produções e preenchimento
da ficha do candidato: de 29 de junho a 07 de agosto
de 2020.

6.3. Publicação das produções recebidas: 10 de
agosto de 2020 no site www.facitec.net.

6.4. Período de recursos referentes ao envio das
produções: 11 a 12 de agosto de 2020 no site
www.facitec.net.

6.5. Publicação da homologação das propostas
recebidas após recurso: 14 de agosto de 2020 no site
www.facitec.net.

6.6. Publicação dos três ganhadores do Concurso
Cultural de escrita: 21 de agosto de 2020 no site
www.facitec.net.
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Imagem disponível em:
https://slidesgo.com/theme/grammar-
lesson/download

FACITEC – FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DE JANAÚBA

Rua Cirilo Barbosa, n° 46, Centro, Janaúba/MG, CEP 39440-000,

TELEFAX: (38) 3821-6566, e-mail: facitec@soeducar.com.br, CNPJ: 05.842.305/0001-64

Portaria nº 129 de 02/02/2017 publicada no DOU dia 03/02/2017, Pág. 3 Seção 1. 

https://forms.gle/AmrzytZoGRY4QLLi8
http://www.facitec.net/
http://www.facitec.net/
http://www.facitec.net/
https://slidesgo.com/theme/grammar-lesson/download

