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LITERÁRIO

DIA MUNDIAL DA

LINGUA PORTUGUESA

REGULAMENTO
 

O Concurso Literário Dia Mundial da Língua Portuguesa: Estórias Pandémicas é uma iniciativa da Rede Brasil Cultural e
da Rede Camões em Moçambique. Este concurso, que se insere nas comemorações do Dia Mundial da Língua
Portuguesa, visa a promoção da escrita literária dos estudantes universitários em Moçambique.

 
 

1. Modalidade
O Concurso Literário Dia Mundial da Língua Portuguesa: Estórias Pandémicas tem como objetivo principal estimular a
criação de narrativas literárias em língua portuguesa, a partir de textos produzidos por estudantes matriculados em
universidades moçambicanas.

 
2. Formato

Os textos submetidos a concurso devem ser inéditos e não ultrapassar 20 páginas A4, utilizando a fonte Times New
Roman, tamanho 12, e um espaçamento entre linhas de 1,5.

 
3. Submissão e Anonimato

3.1. Podem candidatar-se ao Concurso Dia Mundial da Língua Portuguesa: Estórias Pandémicas os estudantes
matriculados nas universidades moçambicanas, em cursos de graduação  e/ou pós-graduação;
3.2. A participação no concurso será feita, exclusivamente, através do envio para o e-mail: escritasmo@gmail.com, nos
prazos apresentados no ponto 4, dos seguintes ficheiros:
- texto narrativo com o qual se candidata ao Concurso Dia Mundial da Língua Portuguesa: Estórias Pandémicas que  
 deverá ser inédito e não ter sido objecto de qualquer prémio ou qualquer outro concurso;
- digitalização da fotocópia do bilhete de identidade ou passaporte do autor;
- digitalização do cartão de estudante; 
- ficha com os contactos do autor (celular, e-mail, morada) e o título da narrativa submetida a concurso.
3.3. As obras devem ser assinadas com um pseudónimo, estando proibida qualquer referência ao nome do autor em toda
a extensão da obra submetida a concurso;  
3.4. O incumprimento do disposto nas alíneas deste ponto 3 (três) do presente regulamento implicará a exclusão do
concorrente;  
3.5. As obras submetidas a concurso poderão ser usadas, total ou parcialmente, em publicações, impressas e/ou noutros
suportes, pelos promotores deste concurso.

 
4. Prazo

O prazo para entrega das obras a concurso decorre entre os dias 06 de Maio e 06 de Setembro de 2021, devendo estas
ser entregues nos termos do disposto nas alíneas do ponto 3 (três) do presente regulamento.

 
5. Júri

5.1. Os organizadores do Concurso constituirão um júri formado por três elementos externos, de comprovado
reconhecimento público na área, que avaliará as obras e deliberará de forma totalmente independente sobre o(s)
vencedor(es) do Concurso;
5.2. Caso os trabalhos não apresentem qualidade, o Júri reserva o direito de não atribuir os prémios em concurso;
5.3. Caberá aos promotores deste Concurso decidir sobre os casos omissos neste Regulamento.

 
6. Critérios de Seleção dos Vencedores

6.1. Apenas serão apreciados para efeitos do Concurso os textos que tenham respeitado o prazo de entrega estabelecido
no ponto 4 deste Regulamento.
6.2. Os textos que não pertençam ao modo narrativo ou se afastem da temática serão desclassificados.
6.3. Na apreciação dos textos apresentados, serão tidos em conta os seguintes critérios:
- criatividade e inovação;
- qualidade literária;
- correção linguística;
- coerência e coesão discursiva.
6.4. O vencedor será o participante que obtiver a melhor média nas pontuações atribuídas pelos membros do Júri;
6.5. Não haverá recurso das decisões do Júri.

 
7. Vencedores

De acordo com a deliberação do júri do Concurso Literário Dia Mundial da Língua Portuguesa: Estórias Pandémicas,
serão selecionados e premiados os três melhores textos e serão anunciados os vencedores, em cerimónia pública, no dia
5 de maio de 2022 – Dia Mundial da Língua Portuguesa e das Culturas da CPLP. 

 
8. Prémios e Publicação

8.1. O valor monetário dos prémios será:
- 1.º Lugar – 15,000,00 Mts
- 2.º Lugar – 10,000,00 Mts
- 3.º lugar –  5,000,00 Mts
8.2. Caso a qualidade dos trabalhos apresentados o justifique, serão selecionados os 15 melhores textos para a produção
de um livro digital a ser lançado no dia 5 de maio - Dia Mundial da Língua Portuguesa e das Culturas da CPLP de 2022.


