
REGULAMENTO DO CONCURSO

“TODAS AS MULHERES DO MUNDO”
DE CONTOS, CRÔNICAS E HAICAIS

1.  APRESENTAÇÃO

Cada mulher é uma história, e todas essas histórias têm um ponto em comum. Queremos saber

qual é a sua”.

A partir de diferentes vertentes artísticas, da literatura ao design, queremos explorar criativamente os
papéis que cabem à mulher. Os contos, crônicas e haicais selecionados integrarão a primeira edição do
e-book Chega! Todas as Mulheres do Mundo a ser divulgado no site e mídias sociais do projeto. A
participação no concurso não é restrita ao público feminino, pelo contrário, esperamos que pessoas de
diferentes gêneros nos ajudem a compor essa narrativa literária e ficcional, enfim, é aberto a todos que
apoiam e incentivam a busca por um mundo mais solidário e igualitário.

2.   OBJETIVO GERAL DO EVENTO

O concurso “Todas as Mulheres do Mundo” é uma criação do Chega! Observatório Unisanta da
Violência Contra a Mulher. O objetivo é refletir sob diferentes prismas, a participação da mulher em
nossa sociedade; os lugares que elas habitam no imaginário social, as lutas por respeito, dignidade e
liberdade, assim como os muitos “nãos” que as afetam diretamente.

3.   OBJETIVO ESPECÍFICO DESTE REGULAMENTO

O tema do concurso “Todas as mulheres do mundo” é referência à união das mulheres em torno de
questões, lutas e conquistas que são comuns a todas, como igualdade social, participação política, e
contra qualquer tipo de violência de gênero. O Chega! entende que para garantir um mundo com mais
respeito e liberdade, as mulheres precisam refletir sobre o seu papel e a construção de narrativas
ficcionais proporciona essa possibilidade.
 
Os trabalhos literários terão curadoria da escritora Beth Soares, que selecionará os três autores
-categorias conto, crônica e haicai-, sendo um em primeiro lugar, um em segundo lugar e um em
terceiro lugar.

O Concurso “TODAS AS MULHERES DO MUNDO” também possui a categoria ARTE POSTAL. Para este outro

concurso entre em contato e peça o regulamento.



4.   PARTICIPAÇÃO

• Este edital é aberto ao público em geral, maiores de 18 anos.

• A inscrição deve ser feita apenas de modo online e de forma individual, com no máximo 2 (dois)

trabalhos por inscrição nas categorias contos e crônicas e no máximo 4 (quatro) para haicais.

• A inscrição DEVE respeitar e versar sobre o tema TODAS AS MULHERES DO MUNDO, dando a sua

interpretação autoral à sua criação.

5.   TEMA

Simbolicamente o concurso “Todas as Mulheres do Mundo” marca os dois anos de atividades do
Chega! um projeto de um grupo de alunas e professoras da Unisanta que produz conteúdo, pesquisas e
eventos a respeito da violência contra a mulher. Saiba mais no www.observatoriochega.com.br.

6.  ESPECIFICAÇÕES DOS TRABALHOS E INSCRIÇÃO

1. O texto deve ser original e inédito, ou seja, que não tenha sido publicado em formato impresso ou

digital e devem ser na forma de conto, crônica ou haicai apenas.

2. Devem ser alusivos ao tema TODAS AS MULHERES DO MUNDO

3. Todos devem estar em língua portuguesa e seguir as regras:

4. Devem ser enviados em formato .DOC (WORD), sendo um arquivo para cada Conto ou Crônica.

Apenas para categoria haicai pode enviar um mesmo arquivo para todos os Haicais inscritos.

Para CONTOS e CRÔNICAS:

● Devem ser apresentados 1 (um) arquivo por inscrição e, no máximo, 2 (duas) inscrições por autor

em cada categoria.

● Estar formatados em Times New Roman, tamanho 12, espaçamento de 1,5 entre as linhas. Uso de

espaçamentos e parágrafos como e se desejarem.

● Número mínimo de toques (caracteres) com espaço: 1.500 (mil e quinhentos).

● Número máximo de toques (caracteres) com espaço: 10.000 (dez mil).

Para HAICAIS:

● Devem ser apresentados 1 (um) haicai por página. No máximo de 4 (quatro) haicais por autor.

● Todos devem estar em um mesmo arquivo no caso de inscrição com mais de um Haicai.

● Devem seguir a fórmula específica de três versos, com uma estrutura de 5-7-5 sílabas: o primeiro

verso tem cinco sílabas; o segundo, sete; o terceiro, tem cinco novamente.



5. NÃO DEVE CONSTAR ASSINATURA, CRÉDITO EM NENHUMA OBRA DENTRO DO TEXTO. Os trabalhos

enviados não podem estar assinados e nem devem possuir em nenhum local da obra algo que

identifique o autor, caso contrário será desclassificado. Nome do autor deve constar apenas da ficha

de inscrição.

6. As inscrições serão feitas apenas de modo online pelo e-mail: concursochega@gmail.com

7. Cada Inscrição deverá acompanhar Ficha de inscrição preenchida – uma por obra

** Os trabalhos não podem ser divulgados em qualquer meio de comunicação, rede social etc antes do

resultado final. A divulgação da obra inscrita implica em desclassificação.

7.   CALENDÁRIO

ABERTURA DAS INSCRIÇÕES: 14 de junho

ENCERRAMENTO: 31 de julho

DIVULGAÇÃO DA PRIMEIRA SELEÇÃO: 31 de agosto

DIVULGAÇÃO DO SELECIONADO FINAL: SETEMBRO

CADA FASE SERÁ DIVULGADA NAS REDES SOCIAIS

DO OBSERVATÓRIO CHEGA E DO CURSO DE PRODUÇÃO MULTIMÍDIA DA UNISANTA

8.   CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO

• Uma curadoria selecionará em um primeiro momento todos os trabalhos que cumpriram as regras deste

regulamento, retirando todos que não estiverem de acordo.

• Após a curadoria, um grupo de avaliadores da primeira seleção será formado por profissionais convidados

da área e professores que vão escolher entre 50% e 70% dos trabalhos enviados para a primeira fase.

• Numa segunda fase serão escolhidos os 10 melhores trabalhos de cada categoria.

• Os nomes dos avaliadores serão mantidos em sigilo até a divulgação do resultado da primeira seleção a

fim de manter a idoneidade deste regulamento.

mailto:concursochega@gmail.com


• A seleção será feita por cada avaliador sem que ele tenha contato com a ficha de inscrição do participante.

O avaliador receberá o trabalho e a descrição do mesmo, sem nada que identifique a autoria de cada

trabalho.

• A seleção será feita por cada avaliador de modo online. Este terá contato apenas com a organização da

mostra e com a curadoria. Na etapa de seleção dos trabalhos, o grupo de avaliadores não entrará em

contato entre si.

• Após a escolha dos 10 trabalhos finalistas, serão escolhidos os 3 primeiros colocados.

• Cada etapa será divulgada nas redes sociais do OBSERVATÓRIO CHEGA E DO CURSO DE PRODUÇÃO

MULTIMÍDIA DA UNISANTA.

9.   PREMIAÇÃO

Será divulgada assim que for definida.

10.   OBSERVAÇÕES FINAIS

• A participação no evento implica a aceitação de todas as regras mencionadas acima e atesta que todas as

informações contidas na ficha de inscrição são corretas e autênticas.

• Cada autor é responsável por sua própria criação e afirma, no momento da inscrição, que é o único

responsável legal da criação enviada, atestando assim a autenticidade e a legalidade como o único autor da

obra inscrita.

• Qualquer tipo de constatação de plágio ou cópia incorrerá na desclassificação. Caso seja descoberto plágio

após a seleção é o autor da obra que será responsável por todos os atos legais relacionados a este ato.

• A mostra não se responsabiliza por eventuais e-mails não recebidos ou por trabalhos enviados fora das

especificações mencionadas neste regulamento.

• Assim que o trabalho for recebido, a organização enviará um e-mail de confirmação de recebimento e

inscrição em até 2 (dois) dias. Caso o artista não receba a confirmação, pedimos entrar em contato pelo

e-mail concursochega@gmail.com

• Os organizadores têm o direito de expor os trabalhos enviados em exibições, publicar em qualquer mídia

impressa ou virtual, em qualquer material relacionado ao CHEGA e/ou a faculdade, sempre creditando a

autoria de cada trabalho.



• Ao submeter as suas obras, os autores concordam em ceder o material ao acervo do CHEGA! E do CURSO

DE PRODUÇÃO MULTIMÍDIA DA UNISANTA. Todos os trabalhos terão suas autorias devidamente creditadas.

• Cabe a cada participante acompanhar os resultados de cada fase que serão divulgadas nos meios citados

anteriormente. No caso de qualquer dúvida, entrar em contato pelo e-mail concursochega@gmail.com

• Casos não previstos neste regulamento serão discutidos pela organização e curadoria do evento.

REALIZAÇÃO

Observatório Chega:

Raquel Alves, Nara Assunção e Márcia Okida.

Curadoria Contos,  Crônicas e Haicais:

Beth Soares

Curadoria Arte Postal:

Márcia Okida

Contato: concursochega@gmail.com

FICHA DE INSCRIÇÃO (enviar para concursochega@gmail.com – junto com a descrição da obra)

Nome:

Nome Artístico caso possua:

Categoria (conto, crônica ou haicai):

Título da obra se possuir:

Data de nascimento:

CPF/RG:

Telefone(s) para contato via WhatsApp:

E-mail:


