REGULAMENTO DO I CONCURSO DO JORNAL UNIVERSITÁRIO DO PAMPA
TEMA: CIDADE, RUA, GENTE: A ESCRITA ENQUANTO EXPRESSÃO
FOTOGRÁFICA

O JORNAL UNIVERSITÁRIO DO PAMPA (JUNIPAMPA) é um espaço para expressão
informativa, crítica e artística. É um jornal digital criado por acadêmicos, docentes e técnicos
da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) – Campus Bagé, a fim de difundir
informações e discussões de interesse acadêmico e comunitário, além de motivar a
produção de textos autorais. Foi concebido como um “jornal laboratório”, em 2012, pelo
Laboratório de Leitura e Produção Textual (LAB).
Atualmente, a equipe se configura em uma rede de colaboradores, entre os quais
estudantes, técnicos e professores universitários, gestores educacionais e professores de
escolas, jornalistas, agentes culturais e comunitários e escritores. O jornal se caracteriza
pela escrita colaborativa e experimental, na perspectiva dos multiletramentos e do jornalismo
cidadão e literário. Por este motivo, propõe-se uma nova cultura de escrita, em que a
imagem seja valorizada como recurso de expressão tão importante quanto a palavra.
No I Concurso do Jornal Universitário do Pampa, o tema “Cidade, rua, gente: a escrita
enquanto expressão fotográfica” visa mobilizar os olhares da comunidade para elementos
simples que compõem o nosso cotidiano e que podem ser objeto de representação de
reflexões sobre a vida no gênero crônica e na fotografia. Assim, trata-se de um concurso de
escrita de crônicas com fotografia.

1. QUEM PODE PARTICIPAR
1.1 Poderão participar do I Concurso do Jornal Universitário do Pampa - Tema: Cidade,
rua, gente: a escrita enquanto expressão fotográfica pessoas que queiram compartilhar
suas visões sobre a vida no cotidiano, em uma produção textual que deverá integrar o
gênero crônica e a fotografia.
A.
A crônica e a foto deverão ser inéditas; não podem ter sido publicados em
nenhum veículo de comunicação, nem mesmo nas redes sociais.
B.
A participação deverá ser individual e a inscrição realizada conforme instruções
no Art. 2º deste regulamento.
C.
O texto poderá ser escrito em português, inglês ou espanhol.
D.
O texto deverá respeitar os direitos humanos e, portanto, não poderá
apresentar conteúdo que evidencie preconceito em relação a diferentes grupos
sociais, culturais e étnicos.
E.
É vedada a participação de membros da comissão coordenadora do concurso,
bem como de membros da comissão de avaliação.
F.
Autores e autoras deverão ter, no mínimo, 14 anos.

2. COMO REALIZAR A INSCRIÇÃO
2.1 A inscrição deverá ser feita diretamente pelo e-mail: labunipampa@gmail.com
2.2 O prazo final da inscrição é meia-noite do dia 05 de junho de 2018. A inscrição
será validada depois de confirmada por e-mail pela equipe do LAB.

2.3 As crônicas deverão ser digitadas em espaço 1,5, fonte Arial 11. Poderão ter até 03
(três) páginas, incluindo uma foto.
2.4 O candidato deverá enviar um e-mail com três arquivos: a) um arquivo contendo a
crônica com a foto e sem identificação em PDF; b) um arquivo contendo a foto em
JPG; c) um arquivo com os seguintes dados: I – Título da crônica; II – nome completo;
III – endereço residencial e eletrônico; IV – telefone(s); V – idade.
2.5 As inscrições que não cumprirem com as orientações acima não serão
homologadas.
2.6 As etapas do concurso acontecem nas datas e prazos abaixo estabelecidos:
I) inscrições: de 05 de maio a 05 de junho de 2018 (até meia-noite desta data);
II) divulgação das inscrições homologadas e prazo para recursos: de 06 a 11 de junho
de 2018;
III) análise dos textos: de 11 a 30 de junho de 2018;
IV) divulgação do resultado: até 10 de julho de 2018;
V) premiação: ocorrerá até 15 de julho de 2018, em local a confirmar no site do
JUNIPAMPA até 10 de julho.

3. RESULTADO E PREMIAÇÃO
3.1 Serão premiadas as três crônicas com fotografia que obtiverem melhor avaliação.
3.2 A Comissão Avaliadora do I Concurso do Jornal Universitário do Pampa incluirá
um docente da UNIPAMPA, além de dois membros da comunidade externa à
Universidade, definidos pela Comissão Organizadora do Concurso.
3.3 Os três textos selecionados serão publicados no JUNIPAMPA e seus autores
receberão como premiação um Kit de Leitura e Escrita do LAB, que incluirá materiais
de escritório, livros literários ou sobre leitura, escrita e fotografia.
3.3.1 Ao participar do Concurso, o Participante autoriza a utilização, de modo gratuito,
definitivo e irrevogável, de seu nome e imagem, em qualquer meio/ veículo escolhido
pelo Promotor, para divulgação deste Concurso, dos prêmios recebidos, ou de outras
ações similares relacionadas a este Concurso, sem que isso lhe implique qualquer tipo
de ônus.

4.DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 O Concurso não possui taxa de inscrição e não está sendo realizado com fins
lucrativos.
4.2 Casos omissos deverão ser tratados diretamente com a comissão coordenadora do
concurso, composta por integrantes da equipe do LAB, pelo e-mail:
labunipampa@gmail.com

Bagé, 02 de abril de 2018.
COMISSÃO COORDENADORA DO I CONCURSO DE CRÔNICAS DO JUNIPAMPA

