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CENTRO DE ESTUDOS MACHADIANOS
CONCURSO DE ENSAIOS 

MACHADO DE ASSIS 2016
A paisagem urbana na obra de Machado de Assis

Apoio

A Academia Carioca de Letras, através do seu Centro de Estudos Machadianos, promove, neste ano 
corrente de 2016, concurso de ensaios sobre a obra de Machado de Assis, nos termos do Regulamento abaixo. . 

Regulamento

1 – Dos prêmios e das categorias concorrentes
     1.1 – Poderão concorrer candidatos que se enquadrem nas seguintes categorias: 

a)  alunos regulamente matriculados em cursos de graduação em letras de universidades públicas 
ou privadas de qualquer estado do Brasil;

b)  alunos  regulamente  matriculados  em  cursos  de  pós-graduação  em letras  de  universidades 
públicas ou privadas de qualquer estado do Brasil;

     1.2 – Aos vencedores das duas categorias acima mencionadas caberão, respectivamente,  prêmios, nos 
valores de 

                               a) R$ 1.000,00 (mil reais); 
        b) R$ 2.000,00 (dois mil reais).  

    1.3 – A juízo da Comissão Julgadora, aos merecedores de menção honrosa, nas duas categorias, serão 
concedidos certificados.

    1.4 – Também a juízo da Comissão Julgadora, os trabalhos vencedores das duas categorias poderão ser  
recomendados para serem publicados em número da Revista da Academia Carioca de Letras.

2 – Da Comissão Julgadora, da seleção e da premiação
2.1 –  O julgamento dos trabalhos inscritos nas duas categorias estará a cargo de uma Comissão 

Julgadora  composta  por  2  (dois)  acadêmicos  da  Academia  Carioca  de  Letras  e  1  (um)  
convidado externo ao quadro de membros da Academia Carioca de Letras

2.2 – Das decisões  tomadas  pela  Comissão  Julgadora não caberá  recuso de qualquer  ordem e a 
qualquer pretexto.

3 – Da inscrição
3.1 –  A inscrição será tida como efetivada mediante o preenchimento e envio, por e-mail para o 

endereço eletrônico da Academia Carioca de Letras, da ficha de inscrição, disponível no site 
da entidade e do comprovante da condição prevista em 1.1 deste Regulamento

3.2 -  Após a inscrição, o concorrente ao Concurso de Ensaios – Machado de  Assis 2016 deverá 
remeter  3  (três)  exemplares  do  seu  trabalho  para  o  endereço  da  sede  social  do  Academia  
Carioca de Letras – Rua Teixeira de Freitas 5,  sala 306, Centro - Rio de Janeiro-RJ, CEP 
20021-350. 

4 – Do Cronograma.
4.1 – Serão obedecidos os seguintes prazos e datas:

a)  inscrição dos candidatos: de 15 a 30/09/2016;
b)  julgamentos dos trabalhos por parte da Comissão Julgadora: de 01 a 31/10/2016;
c)  divulgação dos resultados: de 01 a 05/11/2016;
d) sessão de entrega dos prêmios: em data a ser marcada logo após a divulgação dos resultados. 

Favor DIVULGAR!
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