
 
ORIENTAÇÕES GERAIS 

Art. 1º - O CONCURSO ARTÍSTICO - LITERÁRIO FESTEJOS FARROUPILHAS 2021 – CAMINHOS DE 

ANITA é uma promoção da Comissão dos Festejos Farroupilhas de 2021 e consiste em um 

concurso artístico e literário envolvendo a produção gráfica/desenhos e literária, poesias e 

contos.  

I - O concurso ocorrerá em duas categorias: escolar e público geral; 

II - Todas as obras inscritas, independente da modalidade e/ou categoria de inscrição, deverão 

ser autorais, originais e inéditas, fazendo alusão ao tema dos Festejos Farroupilhas do ano de 

2021, a saber, “Os Caminhos de Anita”; 

III - É vedada a inscrição de um mesmo autor/a em mais de uma modalidade e/ou 

categoria deste Concurso; 

IV - As informações a respeito de cada categoria estarão elencadas nos anexos 1 e 2 

deste edital, a saber: Anexo 1 - Categoria Escolar; Anexo 2 - Público Geral. 

 

ANEXO 1 - CATEGORIA ESCOLAR 

CONCURSO ARTÍSTICO-LITERÁRIO FESTEJOS FARROUPILHAS 2021 – 

CAMINHOS DE ANITA 

Art. 1º- O CONCURSO ARTÍSTICO - LITERÁRIO FESTEJOS FARROUPILHAS 2021 – CAMINHOS DE 

ANITA é uma promoção da Comissão dos Festejos farroupilhas/2021 e consiste em um 

concurso artístico e literário envolvendo a produção gráfica/desenhos e literária, poesias e 

contos. Todas as obras inscritas deverão ser autorais, originais e inéditas, com tema aludindo 

ao mote dos Festejos Farroupilhas do ano de 2021, a saber, “Os Caminhos de Anita”, 

referindo-se à trajetória e legado de Anita Garibaldi, sua temporalidade e contemporaneidade, 

visando à valorização e divulgação da mulher gaúcha e à preservação do patrimônio cultural 

do Rio Grande do Sul.   

 

Art. 2º- A coordenação do CONCURSO ARTÍSTICO - LITERÁRIO FESTEJOS FARROUPILHAS 2021 – 

CAMINHOS DE ANITA será exercida por sua Comissão Executiva que cuidará da divulgação, 

organização, avaliação dos trabalhos finalistas em cada categoria e sua premiação.  

 

DO CONCURSO 

 

Art. 3º - A participação no CONCURSO ARTÍSTICO - LITERÁRIO FESTEJOS FARROUPILHAS 2021 – 

CAMINHOS DE ANITA, voltado para estudantes do Sistema Educacional do RS, seguirá os 

seguintes critérios:  

 

I - Todas as obras, independente da categoria a qual pertençam, devem tratar do tema 

proposto “Caminhos de Anita”;  

 

II – Poderão participar do CONCURSO ARTÍSTICO - LITERÁRIO FESTEJOS FARROUPILHAS 

2021 – CAMINHOS DE ANITA, os estudantes Educação Básica (Educação Infantil/Pré - 



 
Escola, Ensino Fundamental e Ensino Médio), devidamente matriculados em instituições 

educacionais em atividade no Rio Grande do Sul, independente da rede (Estadual, 

Municipal ou Privada) a qual pertençam, como segue:  

 

a) estudantes de Educação Infantil/ Pré-Escola participam na categoria produção 

gráfica/ desenho;  

 

b) estudantes do Ensino Fundamental participam na categoria literária/Poesia;  

 

c) estudantes do Ensino Médio participam na categoria literária/Conto. 

 

Art. 4º - Os trabalhos de produção gráfica/desenho deverão ser digitalizados e, no caso das 

obras literárias, deverão ser digitadas em texto Word, constando o título, sem a identificação 

do autor. Os contos deverão ser apresentados em uma única lauda. Todas as inscrições serão 

efetuadas mediante e-mail com a ficha de inscrição devidamente preenchida (disponível no 

site da Sedac), acompanhada do referido trabalho, encaminhados para o e-mail 

Sfarroupilha2021.escolar@gmail.com.  

 

a) Não serão aceitas inscrições de trabalhos que não atenderem ao determinado no 

caput.  

b) Os trabalhos de estudantes de Educação Básica deverão ser encaminhados por suas 

respectivas escolas. Cada escola poderá inscrever apenas 1 (um) trabalho por 

categoria, conforme orientação constante no Art 3º deste Regulamento. 

c) No caso das produções vinculadas às instituições escolares, serão aceitas as inscrições 

de apenas 1(UM) trabalho, por categoria – Educação Infantil/Pré-Escola, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio -  por escola.    

 

no e-mail: Sfarroupilha2021.escolar@gmail.com, especificando no assunto do email, qual a 

categoria/modalidade que está acontecendo a inscrição. 

 

Art. 6º - Encerrado o prazo para as inscrições, serão selecionados 10  finalistas, podendo haver 

desclassificação em caso de comprovações duvidosas ou em desacordo com este regulamento. 

 

DA PREMIAÇÃO 

 

Os autores dos dez trabalhos melhor classificados em cada categoria receberão uma medalha 

de participação e suas escolas receberão um “Certificado de Participação” no evento. 

A poesia vencedora, será declamada pela Patrona dos Festejos Farroupilhas 2021 - Liliana 

Cardoso Duarte - , em dia e horário a serem divulgados. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Art.  5º - As  inscrições  encerram-se  no  dia  10 de setembro de  2021, às 23h59m, conforme  envio

https://cultura-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/carga20210724/16112452-ficha-inscricao-escolas-2.docx
https://cultura-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/carga20210724/16112452-ficha-inscricao-escolas-2.docx


 
 

 

ANEXO 2 - CATEGORIA PÚBLICO GERAL 

 

CONCURSO ARTÍSTICO-LITERÁRIO FESTEJOS FARROUPILHAS 2021 – 

CAMINHOS DE ANITA 

 

Art. 1º- O CONCURSO ARTÍSTICO - LITERÁRIO FESTEJOS FARROUPILHAS 2021 – CAMINHOS DE 

ANITA é uma promoção da Comissão dos Festejos Farroupilhas de 2021 e consiste em um 

concurso literário, envolvendo a modalidade “poesia”.  Todas as obras inscritas deverão ser 

autorais, originais e inéditas, fazendo alusão ao tema dos Festejos Farroupilhas do ano de 

2021, a saber, “Os Caminhos de Anita”, referindo-se à trajetória e legado de Anita Garibaldi, 

sua temporalidade e contemporaneidade, visando à valorização e divulgação da mulher 

gaúcha e à preservação do patrimônio cultural do Rio Grande do Sul.   

 

Art. 2º- A coordenação do CONCURSO ARTÍSTICO - LITERÁRIO FESTEJOS FARROUPILHAS 2021 – 

CAMINHOS DE ANITA será exercida por sua Comissão Executiva que cuidará da divulgação, 

organização, avaliação dos trabalhos finalistas e sua premiação.  

 

DO CONCURSO 

Art. 3º - A participação no CONCURSO ARTÍSTICO - LITERÁRIO FESTEJOS FARROUPILHAS 2021 – 

CAMINHOS DE ANITA, voltado para adultos com idade a partir de 18 anos, seguirá os seguintes 

critérios:  

I - Todas as obras devem tratar do tema proposto “Caminhos de Anita”, obedecendo as 

subdivisões: A história construída por Anita; O Romance de Anita e Garibaldi; O legado de 

Anita para as mulheres; 

II – Poderão participar do CONCURSO ARTÍSTICO - LITERÁRIO FESTEJOS FARROUPILHAS 2021 – 

CAMINHOS DE ANITA, todas as pessoas interessadas que possuírem mais de 18 anos. 

 

DAS INSCRIÇÕES E ENVIO DOS TRABALHOS 

Art. 4º As inscrições serão efetuadas mediante preenchimento completo do formulário 

disponível no link disponível no site da Sedac, acompanhadas do trabalho produzido pelo 

concorrente, enviados para o e-mail Semanafarroupilha.publico@gmail.com. 

Art. 5º -  As inscrições terão iniciam-se na data de publicação deste regulamento, encerrando-

Art. 6º - Encerrado o prazo para as inscrições, os requisitos de envio dos trabalhos serão 

previamente analisados, podendo haver desclassificação em caso de comprovações duvidosas 

ou em desacordo com este Regulamento. 

Art. 7º - Os trabalhos deverão ser apresentados na modalidade poesia, digitalizados, em texto 

Word, devendo ser enviados dois arquivos: um com o nome completo do autor e a obra 

completa, outro constando apenas título e a obra, sem a identificação do autor; 

 

 

se no dia 10 de setembro de 2021, às 23h59min.

https://cultura-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/carga20210724/16112450-ficha-concurso-de-poesias-2.docx


 
DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Art. 8º - São critérios: a legibilidade, pertinência temática, além dos especificados no art 1º 

deste Regulamento.  

 

 

 

DA PREMIAÇÃO 

Art. 9º - Os autores dos dez trabalhos melhor classificados receberão uma medalha e um 

diploma de participação.   

 

Art. 10º - A melhor poesia será declamada pela Patrona dos Festejos Farroupilhas 2021, Liliana 

Cardoso Duarte.  

 

 DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 11º - Situações que não forem solucionadas com base neste edital serão resolvidas pela 

Comissão do Concurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONCURSO ARTÍSTICO LITERÁRIO “CAMINHOS DE ANITA”           

FESTEJOS FARROUPILHAS 2021 

 

 FICHA DE INSCRIÇÃO – MODALIDADE “ESTUDANTES” 

Para encaminhamento de trabalho a este concurso, é necessário que o mesmo esteja 
acompanhado desta ficha de inscrição devidamente preenchida.  

 

1) DADOS DO ESTUDANTE        

Série: __________             (__) Ensino Fundamental       (__) Ensino Médio 

Nome completo:  ______________________________________________________ 

Idade: ___________                                 RG (se possuir): 

______________________  

Título do trabalho:   ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Fone para contato (com código de área): __________________________________ 

E-mail (se possuir): ____________________________________________________ 

 

2) DADOS DA ESCOLA 

Nome completo da escola: ______________________________________________    

Endereço da escola:   :__________________________________________________ 

Cidade: __________________________________     CEP: 

______________________  

Fone (com código de área): 
______________________________________________ 

 

AUTORIZAÇÃO 

Eu,_________________________________________, CPF______________________,  

responsável legal  por _________________________________________, autorizo a 

Comissão dos Festejos Farroupilhas do Estado do Rio Grande do Sul, ano de 2021,a 

divulgar, reproduzir e demais ações de promoção e utilização do trabalho identificado na 

Ficha de Inscrição acima, como melhor desejar, em quaisquer canais de mídias e 

comunicação. 

 

_________________________________                            _______________________________ 

                      (local e data)                                                                      (assinatura legível) 

 

 

 

 



 
 

OBS: ESTA FICHA NÃO SERÁ RECEBIDA SE ESTIVER MODIFICADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONCURSO LITERÁRIO “CAMINHOS DE ANITA”                           

FESTEJOS FARROUPILHAS 2021 

 

 FICHA DE INSCRIÇÃO – MODALIDADE “COMUNIDADE EM GERAL” 

 

TÍTULO DA POESIA: __________________________________________________ 

NOME DO AUTOR:____________________________________________________ 

CPF: _________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 FONE (Com código de área): ______________________________________________ 

E-MAIL: ______________________________________________________________ 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

Eu, _______________________________________,  CPF_______________________________ 

autorizo a Comissão dos Festejos Farroupilhas do Estado do Rio Grande do Sul, ano de 

2021,caso meu poema seja escolhido entre os vencedores, utilizá-lo da forma como melhor desejar, 

podendo gravá-lo e divulgá-lo nas redes sociais. 

 

______________________________________________  

                                             Autor   

 




