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REGULAMENTO 

 

5º CONCURSO FLINK SAMPA DE LITERATURA 

 

1.  Justificativa  

 

1.1 Os livros são nossos companheiros indispensáveis! Além de ensinar, transportam-nos para novas 

realidades, cativam e alimentam a alma. É por isso que o SESI-SP, a ONG Afrobras e a Universidade 

Zumbi dos Palmares se uniram em mais uma ação educativa, estimulando a leitura, curiosidade, 

produção e criatividade dos alunos. A realização do 5º Concurso Flink Sampa de Literatura 

acontecerá em 2018 e marcará a Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra. 

1.2 A edição atual do concurso visa aprofundar a questão do protagonismo do negro, tendo como 

referência suas trajetórias, experiências literárias e acadêmicas. 

1.3 Em 2017, a Flink Sampa e Universidade Zumbi dos Palmares homenageou o escritor Paulo Lins, 

com o tema: Eu quero Liberdade. 

1.4 Dando continuidade ao concurso deste ano e em parceria com a Rede Escolar SESI-SP, o 

homenageado será a escritora Conceição Evaristo. 

1.5 O tema Liberdade é uma referência ao direito do negro à liberdade física, de expressão individual e 

coletiva, de exercer qualquer trabalho ou profissão e, sobretudo, ao direito de ir e vir. 

 

2.    Objetivos 

 

2.1 Promover e incentivar a construção do pensamento artístico, literário e crítico dos alunos do Sistema 

SESI-SP de Ensino. 

2.2 Assegurar aos alunos a oportunidade de participação em situações de aprendizagem possibilitando 

reconhecer que diferentes pessoas possuem maneiras específicas e, por vezes, típicas de interpretar 

situações que vivenciam, sabendo-se que uma mesma história pode ser escrita de várias maneiras 

quando contada por distintos narradores. 

2.3 Contribuir para a formação de competentes leitores e produtores literários, artísticos e culturais.  

2.4 Valorizar a Língua, as Literaturas de Língua Portuguesa e algumas expressões artísticas. 

2.5 Promover o desenvolvimento de novos talentos. 

2.6 Divulgar a obra de Conceição Evaristo, sua história de vida e seu exemplo de luta contra o 

preconceito e luta pela liberdade. 

 

3.    Participantes  

 

3.1 Alunos do Sistema SESI-SP do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
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4.   Categoria 

 

4.1.  Categoria I – Gêneros literários (Poemas, Contos e Crônicas) - Individual 

 Nível 1: 1º e 2º anos do Ensino Fundamental 

 Nível 2: 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental 

 Nível 3: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 

 Nível 4: Ensino Médio 

 

4.2. Categoria II – Ilustração - Individual 

 Nível 1: 1º e 2º anos do Ensino Fundamental 

 Nível 2: 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental 

 

4.3 Categoria III – Fotografia - Individual 

 Nível 1: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 

 

4.4. Categoria IV – Draw my life – até 03 participantes 

 Nível 1: Ensino Médio 

 

5.   Tema 

 

5.1 Conceição Evaristo Homenageada da FlinkSampa 2018. 

 

6.   Desenvolvimento do trabalho 

 

6.1 O aluno desenvolverá a produção utilizando, preferencialmente, alguma(s) perspectiva (s) 

observada(s) na vida e obra de Conceição Evaristo, bem como a luta enfrentada pela população 

negra no Brasil, retratando a: 

a. proteção à violação de direitos individuais e coletivos; 

b. saúde e integridade moral do negro; 

c. dignidade como ser humano em uma sociedade democrática e pluralista; 

d. liberdade de expressão. 

 

7.  Categorias 

  

7.1. Categoria I – Gêneros Literários (poemas, contos, crônicas) 

 

 A apresentação é individual, sendo desclassificadas as produções feitas em grupo. 
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 A produção deve ser em A4, não ultrapassando 02 laudas, com espaçamento de 1,5 entre linhas, tipo 

de letra Arial, espaçamento entre parágrafos de 6 pt, alinhamento justificado, tamanho 12, Margem: 

normal (superior: 2,5cm/inferior: 2,5cm/esquerda: 3,0cm/direita: 3,0cm), sem anotações no verso. 

 Os trabalhos devem ser disponibilizados no OneDrive com a identificação do CE. 

 

7.2. Categoria II – Ilustração 

 

 A apresentação é individual, sendo desclassificadas as produções feitas em grupo. 

 A ilustração deve ser apresentada em papel canson A3, afixada em papel cartão colorido, com moldura 

em paspatur, com as seguintes identificações: 

o 1º e 2º anos – em papel A3, margem 2,5 cm, com paspatur amarelo e identificação no canto 

inferior à esquerda, com etiqueta Pimaco 6182; 

o 3º ao 5º ano – em papel A3, margem 2,5 cm, com paspatur vermelho e identificação no canto 

inferior à esquerda, com etiqueta Pimaco 6182;  

 Os trabalhos devem ser enviados pelo correio e/ou malote, devidamente identificados. 

 

7.3. Categoria III – Fotografia 

 

    A apresentação é individual, sendo desclassificadas as produções feitas em grupo. 

    Os trabalhos devem ser disponibilizados no OneDrive com a identificação do CE. 

Vale enfatizar que é importante o professor explorar as características desses gêneros textuais com os 
alunos antes da produção. 

7.4. Categoria VI – Draw my life 

 

 A apresentação pode ser individual ou em grupo de, no máximo, 3 alunos, sendo desclassificadas as  

     produções fora desse padrão. 

 A apresentação deve ser alta resolução. 

 Uma pasta deve ser criada no OneDrive com o nome do CE. 

 Todos os arquivos devem ser devidamente identificados. 

 Os vídeos devem ser gravados em WMV ou AVI ou MP4, serão desclassificados os vídeos fora desses    

     padrões. 

 

8.   Atividades 

 

A biblioteca escolar poderá contribuir com atividades: 

 desenvolvidas em parceria com os professores dos componentes: Língua Portuguesa, Arte, História,  

     Sociologia, Filosofia e Eixo Integrador durante o mês de agosto, com base no tema central; 

 de Hora do Conto e Hora da Leitura com livros que abordem a questão racial; 

 de pesquisa; 
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 sobre a biografia de Conceição Evaristo. 

 

A biblioteca deve diversificar as atividades de forma a mobilizar a unidade escolar com o tema, bem como 

orientar os alunos e subsidiá-los com conteúdos para as produções. 

 

9.   Critérios de avaliação 

 

Serão classificadas as obras com pontuação mínima de 10 pontos, seguindo estes quadros de critérios:  

9.1  Ilustração 

 
Critérios 

Pontuação 

De 0 a 3 
REGULAR 

DE 04 A 06 
BOM 

DE 07 a 10 
ÓTIMO 

Estética    

Uso de elementos básicos do desenho    

Processo criativo (criatividade e inovação)    

Capacidade de surpreender, cativar, convencer e 
despertar interesse 

   

Associação de fatos e ideias (contextualização)    

Pertinência do tema/conteúdo aplicado    

 
9.2  Gêneros Literários (Poemas, Contos e Crônicas) 
 

 
Critérios 

Pontuação 

De 0 a 3 
REGULAR 

DE 04 A 06 
BOM 

DE 07 a 10 
ÓTIMO 

Qualidade literária, criatividade e inovação    

Estilo    

Capacidade de surpreender, cativar, convencer e 
despertar interesse 

   

Capacidade de simbolizar    

Associação de fatos e ideias (contextualização)    

Pertinência do tema/conteúdo aplicado    
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9.3  Fotografia 
 

 
Critérios 

Pontuação 

De 0 a 3 
REGULAR 

DE 04 A 06 
BOM 

DE 07 a 10 
ÓTIMO 

Composição (organização dos elementos da foto)    

Criatividade e originalidade    

Processo criativo - técnica    

Capacidade de surpreender, cativar, convencer e 
despertar interesse 

   

Associação de fatos e ideias (contextualização)    

Pertinência do tema/conteúdo aplicado    

 
9.4  Draw my life  
 

 
Critérios 

Pontuação 

De 0 a 3 
REGULAR 

DE 04 A 06 
BOM 

DE 07 a 10 
ÓTIMO 

Criatividade e originalidade    

Execução técnica    

Resolução de imagem     

Uso correto da linguagem    

Associação de fatos e ideias (contextualização)    

Pertinência do tema/conteúdo aplicado    

 

 

10.   Critérios de participação 

 

10.1 Todas as 153 (cento e cinquenta e três) unidades escolares do Sistema SESI-SP de Ensino 

participarão do concurso. 

10.2 A escola deve se inscrever pelo link: Inscrição FlinkSampa e preencher os dados solicitados na 

ficha de inscrição. 

10.3 O prazo para inscrição das Unidades Escolares SESI-SP é de 02 a 31 de julho de 2018.  

10.4 Os alunos devem estar regularmente matriculados e frequentes nas escolas do Sistema SESI-SP 

de Ensino. 

10.5 A produção deve ser inédita e atender às especificações de cada Categoria. 

10.6 Cada aluno pode concorrer com apenas 01 (uma) produção. Os textos devem ser produzidos em 

sala de aula, bibliotecas, salas de leitura, laboratórios de informática, entre outros, sob a orientação 

do professor e coordenação do bibliotecário responsável pela autenticidade da produção. 

10.7 O trabalho deve ser identificado com o nome do autor e o título da obra. 

 

11.    Critérios de seleção 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3qZIQdENBE2kxXjjdOT21vHsEub8GXtHqtcaxeIWufRURTk5MVVOQks5TFk4QjNRRTJPUUMwRkZNVy4u
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11.1 O SESI-SP, a Universidade Zumbi dos Palmares e a ONG Afrobras, organizadores do certame e 

responsáveis pela seleção dos trabalhos recebidos, designarão uma comissão de seleção composta 

por especialistas. 

11.2 As etapas de seleção estão assim definidas: 

1) Primeira etapa: cada escola deve selecionar 1 (um) trabalho por categoria, totalizando até 8 (oito) 

trabalhos por escola. Considerando que são 153 escolas, o total desta etapa será de 1.224 (um mil, 

duzentos e vinte e quatro) trabalhos. 

2) Segunda etapa: os trabalhos classificados na primeira etapa devem ser enviados para a Supervisão 

de Tecnologias de Apoio à Aprendizagem – Biblioteca Escolar responsável pela classificação dos 

trabalhos (considerando os critérios apresentados) e pelo envio à Universidade Zumbi dos Palmares 

para a comissão de seleção do concurso, que selecionará os 02 (dois) melhores trabalhos em cada 

categoria, totalizando 16 (dezesseis) trabalhos vencedores. 

11.3 A decisão da comissão de seleção do concurso é soberana e irrevogável. Considerará como critérios 

de escolha o item 7 (sete) deste documento. 

 

OBS: As produções que forem identificadas como plágios ou paráfrases serão automaticamente 

desclassificadas, sem espaço para justificativa. 

 

12. Premiação 

 

12.1 Os alunos classificados em 1º e 2º lugares, em cada categoria, receberão certificados de 

participação do SESI-SP, da Universidade Zumbi dos Palmares e da ONG Afrobras, sendo 

premiados: 

 1º lugar: troféu Flink Sampa de Literatura:  Um Kindle; 

 1º e 2º lugares: Medalha de finalista e Kit com livros. 

12.2  Os alunos finalistas na Categoria I – Gêneros literários serão convidados ao palco principal da Flink 

Sampa para apresentarem suas produções (com a presença de intérprete de LIBRAS se houver 

deficientes auditivos). 

12.3 Os trabalhos finalistas (primeiro lugar) serão publicados na próxima edição da revista Afirmativa 

Plural e suas escolas receberão exemplares da revista. 

12.4 Os diretores das unidades escolares e bibliotecários dos primeiros colocados (1º lugar) das 

categorias receberão 2 (dois) convites cada um para assistir ao Troféu Raça Negra, no dia 18 de 

novembro de 2018, no Teatro Municipal de São Paulo. 

 

 

13.   Prazos e datas 

 

13.1 Prazo para inscrição das unidades escolares SESI-SP: 02 a 31 de julho de 2018.  
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13.2 Produção dos textos pelos alunos e a mobilização de atividades diversificadas para aprimoramento 

do tema central: de 1 a 31 de agosto de 2018. 

13.3 Seleção da Primeira Etapa: de 3 a 06 de setembro de 2018. 

13.4 Seleção da segunda etapa - SEDE:  de 10 a 21 de setembro de 2018. 

13.5 Envio/Retirada dos trabalhos para a Comissão de seleção do Concurso – etapa final: de 24 de 

setembro a 15 de outubro de 2018. 

13.6 Seleção da segunda etapa – Universidade Zumbi dos Palmares: de 21 de setembro a 15 de Outubro 

de 2018. 

13.7 Divulgação dos resultados: dia 16 de outubro de 2018, no site da Flink Sampa em 

www.flinksampa.com.br e do SESI-SP em www.sesisp.org.br 

13.8 A solenidade de premiação ocorrerá durante a VI Flink Sampa – Festa do Conhecimento, Literatura 

e Cultura Negra, na Universidade Zumbi dos Palmares, no dia 21 de novembro de 2018. 

13.9 A exposição dos trabalhos vencedores ocorrerá durante a I Expo Educação SESI-SP. 

 

14.   Disposições gerais 

 

14.1 Os trabalhos enviados fora das datas (item 11) serão desclassificados e excluídos do certame. 

14.2 Todos os trabalhos recebidos não serão devolvidos. 

14.3 Os trabalhos recebidos que não estiverem de acordo com este Regulamento serão desclassificados. 

14.4 As produções que não obedecerem às especificações de formatação, não forem inéditas e não 

atenderem à data limite de entrega que consta neste Regulamento serão automaticamente 

desclassificadas. 

14.5 A inscrição e o encaminhamento dos trabalhos, na forma prevista neste Regulamento, implicam na 

concordância com todas as suas regras. 

14.6 No ato da inscrição, os participantes deste concurso concordarão automaticamente em ceder os 

direitos de divulgar trabalhos, atividades, nomes e imagens dos participantes, por qualquer meio de 

comunicação para Afrobras, Universidade Zumbi dos Palmares e SESI-SP em seus meios de 

comunicação e eventos por eles realizados.  

14.7 Será preservada a menção de crédito, de acordo com a legislação que trata especificamente de 

direitos autorais no país. 

14.8 As comissões constituídas para a seleção terão plena autonomia de julgamento, até mesmo nos 

casos omissos, não cabendo recursos às suas decisões. 

 

15.   Anexos 

 

15.1 Ficha de identificação, Ficha de autorização do pai ou responsável legal, Autorização dos direitos 

autorais. 

 

 

http://www.flinksampa.com.br/
http://www.sesisp.org.br/
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5º CONCURSO FLINK SAMPA DE LITERATURA 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

CATEGORIA:____________________________________________________________________________________ 
DADOS DO ALUNO  
Nome:__________________________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: _________/___________/___________ 

Sistema SESI-SP de Ensino 

Escola:________________________________________Ano:_________________Turma:_______________________

_____ 

Cidade:___________________________________________ CEP: _____________________________ 

Telefone fixo: (   )________________________________ Celular: (   ) ___________________________ 

Professor(a) Orientador(a): _____________________________________________________________ 

RG: ________________________________________ CPF: ___________________________________ 

Email:_______________________________________________________________________________ 

 
AUTORIZAÇÃO DO PAI OU RESPONSÁVEL LEGAL 

Aluno menor de 18 anos de idade deverá ter a autorização dos Pais ou Responsável Legal, para participar de todas as 

fases do 5º Concurso Flink Sampa de Literatura, promovido pela Afrobras, Universidade Zumbi dos Palmares e 

SESI-SP. 

Autorizo meu(minha) filho(a)________________________________________________________________ 

RG_______________________ a participar do 5º Concurso Flink Sampa de Literatura e a cumprir todas as etapas 

estipuladas no regulamento. 

Nome completo e legível do responsável: _____________________________________________________ 

RG:__________________________ Telefone: (    )___________________ Celular: (    )_________________ 

AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM E PRODUÇÃO TEXTUAL. 

Autorizo a Afrobras, Universidade Zumbi dos Palmares e o SESI-SPa qualquer momento utilizar, divulgar e reproduzir 

a imagem e produção textual por qualquer meio de comunicação em mídia impressa (livros, catálogos, jornais, revistas, 

entre outros); mídia eletrônica (internet); e demais meios de comunicação (TV, cinema e rádio); bem como em banco de 

dados informatizado e em seus meios de comunicação, exceto para fins comerciais, por tempo indeterminado, sem 

qualquer ônus para a Afrobras, SESI-SP ou Faculdade Zumbi dos Palmares. Será preservada a menção de crédito, 

de acordo com a legislação que trata, especificamente de direitos autorais no país. Por esta ser a expressão da minha 

vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos ou a 

qualquer outro, assino a presente autorização. 

Assinatura do Declarante ou Responsável Legal:  
_________________________________________________________ 

(Nome completo) 
Data: _____/______/______ 

 

 


