
 

 

FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO SPORT CLUB INTERNACIONAL 

Av. Padre Cacique, 891. B. Menino Deus 2º andar do Gigantinho- CEP. 90.810-240. 

Porto Alegre/RS  .Fones: (51) 3230.4671/  997727587  - E-mail: concursofecinter@gmail.com. 

Horário: segunda a sexta-feira, das 9:00 às 18:00hs. Fundação 22/07/1976. CNPJ 90.967.241/0001-05. 

 

XV CONCURSO “SPORT CLUB INTERNACIONAL” DE CONTOS, CRÔNICAS, POESIAS e 

HISTÓRIAS DO INTER. 

 

Resumo Regulamentar: Encontram-se abertas as inscrições para o Concurso “SPORT CLUB 

INTERNACIONAL” de Contos, Crônicas, Poesias e Histórias do Inter. 

I. - TEMAS: ESPORTE E LIVRE. 

2. Da Participação: Poderão participar poetas, escritores, cronistas de âmbito nacional e 

latino-americano em Língua Portuguesa. O conto, crônica, poesia ou histórias do Inter é de expressão 

livre, contendo no máximo duas (02) páginas por trabalho enviado. 

2.1 - O trabalho deverá ser digitado em fonte Times New Roman, tamanho de fonte 12, 

identificado por pseudônimo, e deverá ser acompanhado de nome do(s) conto(s), crônica(s), poesia(s) ou 

história (s) do Inter, e inclusão do pseudônimo, nome real, fone e endereço completo. 

2.2 - Cada participante poderá concorrer com até três trabalhos por modalidade e deverão ser 

enviados no prazo estipulado. 

3. Taxa de Inscrição: uma obra: R$30,00; trabalhos excedentes, R$ 10,00 cada. O 

pagamento deverá ser efetuado e o recibo do depósito enviado junto a inscrição para o endereço indicado. 

   Banco BRADESCO, Agência 3143, conta. 1000376-8; (conta poupança) ou pix  91185807004.  

4. Das Inscrições: Os textos deverão ser enviados até dia:  17/ 04 /2022. 

4.1- Forma de inscrição e envio dos trabalhos: Neste ano temos duas modalidades de inscrições.  

 A primeira é o tradicional envio através do e-mail concursofecinter@gmail.com , com os 

seguintes dados: 

- AUTOR 

- PSEUDÔNIMO  

- ENDEREÇO  

- TELEFONE/CELULAR 

- ENDEREÇO  
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E informar as categorias que suas obras se enquadram, sendo elas: CONTOS, CRÔNICAS, 

POESIAS, HISTÓRIAS DO INTER. Junto aos dados, anexar os trabalhos neste e-mail, seguindo as 

requisições e regras acima. 

 A outra modalidade de envio é para quem possui um e-mail GOOGLE ( Gmail ). Se este for o 

caso, clique no link a seguir e preencha sua FICHA DE INSCRIÇÃO e envie os arquivos neste mesmo 

link: https://forms.gle/SdFZSLtNYs4PbNLN8  

4.2 - Dúvidas, suporte e esclarecimentos através do e-mail: mbonacina@internacional.com.br 

casadopoeta.capolat@gmail.com 

5 - Dos Prêmios: 1º Lugar: Troféu; 2º e 3º Lugar: Medalhas; 4º Lugar: Menção Honrosa. 

Certificado de participação a todos os participantes do concurso. 

    Os prêmios serão entregues no decorrer da  cerimônia de divulgação dos vencedores do concurso.  

5.1 - Data da premiação: 24/06/2022, entrega individual na sede da FECI. 

6. - Comissão Julgadora: A mesma será formada por (04) membros qualificados, com conhecimento 

de Contos, Crônicas, Poesias e Histórias do Inter. 

6.1 - Da Aceitação: A Inscrição implica na aceitação do presente Regulamento, conforme 

comunicado da Coordenação. Todos os casos omissos serão resolvidos pela coordenação através de 

resolução ou decisões aprovadas em ata. 

 

 

Coordenação: Marinês Bonacina                                   Valdir Luiz Scariot 

Presidente da CAPOLAT                                                Diretor Presidente da FECI 

 

Diretora Cultural (FECI) 

                           

Realização:  CAPOLAT - Casa do Poeta Latino-Americano e departamento Cultural da FECI/INTER.                        

                        Porto Alegre, 01 fevereiro de 2022. 
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