CONSULADO GERAL DA REPÚBLICA DA COREIA EM SÃO PAULO
(주 상파울루 대한민국 총영사관)
ARA CULTURAL
Edital do Concurso de Resenhas de Literatura Coreana 2021
Normas para envio e critérios de avaliação dos trabalhos:
I – Disposições gerais:
1. Os trabalhos deverão ser apresentados em língua portuguesa.
2. Os trabalhos não deverão ultrapassar 2.000 palavras, incluindo um Resumo
breve sobre o trabalho de, no máximo, 200 palavras.
3. Os trabalhos deverão respeitar os seguintes critérios: descrever e analisar o
texto, desenvolvendo argumentos críticos em relação à história.
4. Caso haja, as referências bibliográficas deverão obedecer às normas da
ABNT.
II – Da avaliação:
Os trabalhos enviados serão avaliados por uma comissão julgadora. Será
distribuído um total de 10,0 (dez) pontos para cada trabalho avaliado,
observando os seguintes critérios:
1. Resumo (o resumo não deve se confundir com introdução, devendo
apresentar uma sinopse do trabalho todo) – 1,5;
2. Título (a adequação do título ao texto) – 0,5;
3. Coerência entre objetivos, resultados e conclusões obtidas – 3,0;
4. Qualidade geral do texto (ortografia, gramática, clareza, criatividade, rigor etc.)
– 5,0.
III – Da premiação:
Os autores dos três trabalhos que obtiverem a maior pontuação serão premiados
em 1º lugar, 2º lugar e 3º lugar, e receberão R$ 5.000,00 em produtos oferecidos
pelo Consulado Geral da República da Coreia, divididos entre os premiados.
A critério dos jurados, haverá menções honrosas.

IV – Do critério de desempate:
Caso, dentre os três trabalhos que mais se destacaram, haja empate no nº total
de pontos, será utilizada como critério de desempate, em primeiro lugar, a
pontuação obtida no item 4, seguida, caso necessário, da pontuação obtida no
item 3 e no item 1 (contidos no parágrafo II), nessa sequência.
V – Do prazo de envio:
1. A inscrição deve ser realizada do dia primeiro até o dia 20 de novembro de
2021, e a entrega de trabalhos deve ser realizada do dia 21 até o dia 28 de
novembro de 2021.
2.

Os

trabalhos

deverão

ser

enviados

para

o

seguinte

endereço:

aracultural21@gmail.com. Serão aceitos textos nos formatos DOC e DOCX.
VI – Jurados:
1. Profa. Dra. Yun Jung Im (Dep. de Letras Orientais/FFLCH-USP)
2. Manuel da Costa Pinto (crítico literário)
3. Prof. Me. Luis Carlos Girão (PPG em Literatura e Crítica Literária/PUC-SP)

Realização: Consulado Geral da República da Coreia em São Paulo
Organização: ARA Cultural
Patrocínio: Consulado Geral da República da Coreia em São Paulo

