
 

 

  



 

 

CONCURSO LITERÁRIO PARA A SELEÇÃO DE TEXTOS PARA O 
31° ENCONTRO CIENTÍFICO DOS ACADÊMICOS DE MEDICINA  

 

1. DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Edital a realização de Concurso para a seleção de 100 (cem) 

textos inéditos com a temática “Metamorfose Médica – do estudante ao profissional” 

para integrar o livro físico e/ou digital “Cartas do Estudante de Medicina Aos 

Pacientes” a ser editado e lançado no segundo semestre de 2019, de acordo com os 

critérios estabelecidos neste Edital e seus Anexos. 

1.1. Os textos inscritos deverão ser inéditos, redigidos exclusivamente pelo autor, em 

Língua Portuguesa, e obedecer a algum dos seguintes gêneros textuais:  

a. Carta; 

b. Conto;  

c. Crônica;  

d. Poesia/Poema 

1.2. O Concurso selecionará textos inéditos de autores estudantes de medicina, para 

reprodução, edição, publicação e distribuição do livro físico e/ou digital intitulado 

“Cartas do Estudante de Medicina Aos Pacientes”. 

1.3. Caso a comissão julgadora conclua não haver trabalhos com qualidade satisfatória 

ou adequada ao objeto deste Edital, não se obrigará a selecionar qualquer obra 

inscrita. 

 

2.  DAS INFORMAÇÕES E DO FORNECIMENTO DO EDITAL 

2.1. Os interessados em participar do presente Concurso poderão obter informações 

através do site oficial do evento (http://www.ecamcogem.com.br) e por meio das 

redes sociais oficiais.  

2.2. A Comissão de Temas Livres disponibilizará o Edital e seus anexos aos 

interessados, através do endereço eletrônico http://www.ecamcogem.com.br; 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições para participação neste concurso estarão abertas, gratuitamente, no 

período discriminado no Anexo I (CRONOGRAMA) deste Edital;  



 

 

3.2. As inscrições deverão ser realizadas diretamente pelo site 

http://www.ecamcogem.com.br; 

3.3. No ato da inscrição o autor deverá enviar 02 (duas) copias (sendo 01 cópia em 

formato pdf e outra cópia em formato .doc ou docx) do texto do gênero textual 

escolhido, inédito, com a formatação descrita no item 6.3; 

3.4. Não serão aceitas inscrições realizadas fora do período estabelecido.  

3.5. A inscrição no presente Concurso implica na aceitação das normas deste Edital e 

na abdicação dos direitos autorais referentes aos textos enviados. 

 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar do presente Concurso aqueles que atenderem os seguintes 

requisitos: 

a. Pessoa física; 

b. Acadêmico de Medicina matriculado em instituição pública ou privada 

brasileira reconhecida pela MEC; 

c. Inscritos no 31º ECAM/COGEM;  

d. Autor de texto inédito, que obedeça a temática especificada no item 1, 

subitem 1.1. (não publicado e não divulgado ao público). 

4.2. Não poderão participar do presente Concurso: 

a. Pessoas jurídicas; 

b. Textos inscritos fora do período estabelecido no item 3, subitem 3.1; 

c. Textos que já foram publicados;  

d. Textos que não atendam os gêneros textuais, conforme estabelecido no item 1, 

subitem 1.1.;  

e. Convidados e/ou contratados para participação na avaliação e editoração dos 

textos; 

 

5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DO TEXTO:  

5.1. No presente Edital, o interessado poderá inscrever no máximo 03 (três) textos 

inéditos; 

5.2. Para efeito deste Edital, deverão ser inscritos textos inéditos de forma redigida 

exclusivamente pelo autor em Língua Portuguesa, sem identificação do autor nas  



 

 

páginas do texto, perfeitamente compreensível, sem emendas, ressalvas ou 

entrelinhas, com todas as páginas numeradas e sem ilustrações. 

5.3. Os textos inscritos (todas as categorias) serão primeiramente analisados, de acordo 

com as seguintes especificações: 

a.        Fonte Times New Roman, tamanho 12, em cor preta; 

b. Espaço entre linhas 1,5 cm; 

c.        Margem superior, inferior e laterais de 3,5 cm; 

d. Em uma só face; 

e.        Com numeração em todas as páginas; 

f.        Com título – em negrito; 

g. Sem texto de orelha, prefácio ou posfácio; 

h. Sem identificação do (a) autor (a); 

i.        Sem apresentação; 

j.        Sem ilustração; 

k. Formatos .docx e .pdf (em ambos formatos) 

 

6. DA COMISSÃO E DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TEXTOS 

LITERÁRIOS 

6.1. Os textos serão avaliados por uma Comissão Julgadora, designada pela Comissão 

de Temas Livres do 31º Encontro Científico dos Estudantes de Medicina.  

6.2. A Comissão julgadora selecionará até cem (100) textos, que melhor atenderem 

aos critérios estabelecidos nas Orientações para Avaliação e Seleção (ANEXO II); 

6.3. Serão excluídos da avaliação os textos que não obedecerem às especificações 

estabelecidas no item 5;  

 

7. DO RESULTADO 

7.1. O resultado final do Concurso será divulgado em ordem alfabética no site 

www.ecamcogem.com.br, conforme cronograma constante no Anexo I deste 

Edital. 

7.2. Do resultado final não cabe recurso à Comissão Julgadora;  

 

8. DA PUBLICAÇÃO DOS TEXTOS SELECIONADOS 



 

 

8.1. Cabe a Comissão de Temas Livre a responsabilidade pela terceirização ou 

elaboração dos projetos gráficos, arte, finalização, impressões e ISBN dos textos 

selecionados que comporão a livro físico e/ou digital.  

 

9. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

9.1. Após a divulgação do resultado final do Concurso e publicação em site oficial do 

evento, o autor do texto selecionado deverá firmar um Termo de Cessão de 

Direitos Autorais, onde cederá por tempo indeterminado, de forma gratuita e não 

exclusiva, os seus direitos autorais à editora responsável, para fins de edição da 

obra a  ser reproduzida, publicada e editada em meio impresso e/ou eletrônico, 

podendo de forma integral ou parcial, o conteúdo do texto ser publicado em folder, 

cartazes, convites, manuais e distribuído de forma gratuita, inclusive podendo 

ceder os direitos adquiridos para a entidades ou empresas parceiras. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Temas Livres do 31º 

Encontro Científico dos Estudantes de Medicina;  

10.2. Fica reservada à comissão de temas livres o direito de prorrogar, revogar ou anular 

o presente Edital. 

 



 

 

ANEXO I 

CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE DATAS 

  

ATIVIDADES DATAS 

Publicação do Edital 21/08/2019 

Período de Inscrição 21/08/2019 a 14/09/2019 

Avaliação e Seleção 14/09/2019 a 07/10/2019 

Divulgação dos resultados 07/10/2019 



 

 

ANEXO II 

 ORIENTAÇÕES PARA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

1. Qualidade do texto: Serão avaliadas: (1) qualidades textuais básicas, (2) o trabalho 

estético com a linguagem e a (3) adequação ao público e a coerência e consistência das 

referências conceituais utilizadas; 

2. Aspectos éticos: Não será aceito nenhum tipo de manifestações que expressem 

preconceito, discriminação, estereótipos ou que não respeitem os Direitos Humanos;  

3. Conteúdo do texto: Os textos selecionados deverão comtemplar os itens abaixo 

relacionados:  

A. Obedece a temática estabelecida (“Metamorfose Médica – do estudante ao 

profissional”);  

B. Conduza uma discussão para compreensão social;  

C. Contemple elementos estruturais de forma a alcançar um instigante resultado estético;  

D. Apresente originalidade, humor, fluidez, irreverência com criatividade;   

E. Apresente coerência, coesão e progressão textual;  

F. Não apresente moralismo extremos;  

G. Não apresente ideias que conduzam à discriminação religiosa, étnica e de gênero;  
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