
CONCURSO LEITORES DE JOINVILLE 

REGULAMENTO 

 

O INSTITUTO DA CULTURA E EDUCAÇÃO - ICULT, com o objetivo de colaborar com as 

Escolas de Joinville na promoção da leitura e da escrita, faz saber a todos 

os interessados que fica instituído o concurso Leitores de Joinville, do 

qual poderão participar todas as escolas de Educação Básica da Cidade. 

 

     1. OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente Regulamento a seleção de textos criados por 
estudantes da cidade de Joinville que explicitem o envolvimento de seus criadores 
com a leitura. 
 
1.2. O Instituto da Cultura e Educação concederá aos estudantes 9 (nove) prêmios, 
distribuídos pelos vários segmentos da Educação Básica, em 3(três) categorias, 
como descrito no item 2 deste Regulamento. 

 

2. DAS CATEGORIAS 
 

O Concurso premiará 3 (três) trabalhos em cada uma das  3 (três) categorias: 

2.1- Ensino fundamental – Anos Iniciais (até 5º. ano) 

2.2- Ensino Fundamental – Anos Finais (do 6º. ao 9º. ano) 

2.3- Ensino Médio 

 

3. DAS TEMÁTICAS 
       

3.1. O texto, criado individualmente pelos concorrentes, deverá ser construído a partir 

da leitura de uma das obras de um dos autores indicados para cada categoria, 

constantes do Anexo 1 deste Regulamento 

3.1.1. Os textos das Categorias 1 e 2, de autoria dos estudantes, deverão ter de 1 a 3 

laudas. 

3.1.2. Os textos da Categoria 3, de autoria dos estudantes, deverão ter entre 3 e 4 

laudas, se digitadas. 

 



4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E PREMIAÇÃO 
 

 
Os trabalhos deverão ser julgados em função dos seguintes pontos: clara autoria do 
aluno, originalidade, adequação dos comentários. 

 
 

5. DAS ETAPAS: 
 

O concurso terá 2 etapas: 

 
Etapa 1: No âmbito da Escola, serão escolhidos, por meio de seleção interna, os 10 (dez) 

trabalhos mais significativos de cada categoria, os quais serão entregues na Livraria A 

Página, rua Dr. João Colin, 475, Joinville/SC 

Etapa 2: Os 10 (dez) trabalhos selecionados em cada Escola, reunidos no ICULT, serão 

apreciados por Comissão Julgadora, que indicará os 3 (três) melhores trabalhos em cada 

categoria.  

 

6. DA PREMIAÇÃO E ENTREGA DOS PRÊMIOS 
    

6.1- Os 3 (três) melhores trabalhos de cada  categoria receberão um vale-livro no valor 

de R$ 500,00, expressamente para aquisição de obras na Feira do Livro de Joinville 2017, 

a se realizar de 08 a 18 de junho de 2017. 

6.3. O professor de Linguagem (Categoria 1),  ou de Português,  ou Literatura (Categorias 

2 e 3) dos autores dos trabalhos contemplados nessas Categorias, identificado pelas 

respectivas  Escolas, receberá um vale-livro no valor de R$300,00 (trezentos reais), 

expressamente para aquisição de obras de sua escolha na Feira do Livro de Joinville 

2017. 

6.4.  Os vale-livros serão entregues, no dia 10 de junho de 2017, em solenidade 

especialmente organizada para esse fim.  

 

7.  DA INSCRIÇÃO 

 

7.1. Para todas as Categorias, o prazo de entrega dos trabalhos será dia 15/05/2017, na 

Livraria A Página – das 9 horas às 18 horas.  

7.2. Os trabalhos deverão ser inscritos pela Escola, sendo indispensável o 

preenchimento do formulário disponível no site www.feiradolivrojoinville.com.br. 

http://www.feiradolivrojoinville.com.br/


7.2.1. No caso do Ensino Médio, os estudantes poderão inscrever-se individualmente, 

se sua Escola não tiver interesse um participar coletivamente.  

7.2.1.1. No caso indicado em 7.2.1, o estudante se inscreverá diretamente, com as 

mesmas condições estabelecidas neste Regulamento, no que couber.  

7.2.4. No caso da Categoria 1, os trabalhos deverão ser manuscritos, sendo facultada a 

forma digitada para as Categorias 2 e 3. 

 

8. DOS IMPEDIMENTOS 
 

     Estão impedidas de concorrer em qualquer das Categorias deste Concurso:  

a) Pessoas que trabalhem no INSTITUTO DA CULTURA E EDUCAÇÃO, ou que tenham 
parentes nessa Instituição até o 3º. grau. 
 

b) Pessoas que tenham vínculo de parentesco com os membros das Comissões 
Julgadoras de qualquer Categoria. 

 

 

9. DA PROCLAMAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

O resultado do concurso, em todas as Categorias, será anunciado até o dia 

30/05/2017.  

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

10.1 A decisão das Comissões é irrecorrível, podendo elas, justificadamente, 
não atribuir o número de prêmios estipulado em cada Categoria. 

 

10.2 Qualquer caso omisso neste Regulamento será resolvido pela comissão  
organizadora da Feira do Livro de Joinville. 

 
                                                                         Joinville, 15 de março de 2017. 

                                        ______________________________ 

Sueli Brandão 

Presidente do Instituto da Cultura e Educação 


