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EDITAL Nº 01/2021 

 
REFERENTE AO “CONCURSO LITERÁRIO CIENTÍFICO  

LABCRIAT-UMBUZEIRO”. 

 

A coordenadora do site Laboratório Criativo Umbuzeiro – Ciência no ciberespaço / 

Colegiado de Ciências Biológicas / UNEB / DEDC – Campus VIII, no uso de suas 

atribuições, torna pública a abertura das inscrições do Processo Seletivo de TEXTOS 

DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E TEXTOS LITERÁRIOS INFANTO-

JUVENIL para estudantes matriculados no Ensino Básico ou no Ensino Superior, 

aprovado pelo Colegiado de Ciências Biológicas.  

 

1 DO OBJETIVO E FUNCIONAMENTO DO CONCURSO LITERÁRIO 

CIENTÍFICO: 

1.1 O site Laboratório Criativo Umbuzeiro, tem como objetivo a realização do “Concurso 

literário científico – LabCriat-Umbuzeiro”, em duas modalidades:  

i) Texto de divulgação científica;   

ii) Texto literário infanto-juvenil.  

Parágrafo Único: Espera-se promover o prazer e desenvolvimento da habilidade de 

leitura e escrita, a partir de temas relacionados com as Ciências Biológicas. 

 

1.2 A inscrição, seleção e premiação do “Concurso literário científico – LabCriat-

Umbuzeiro”, serão realizados de forma remota, de acordo com as datas e períodos no 
cronograma disponível no item 3. 

 

2 DAS INSCRIÇÕES E PREMIAÇÕES: 

2.1 Poderão se inscrever para participar do concurso literário científico estudantes 

portadores de comprovante de matrícula no Ensino Básico (Ensino Fundamental ou 

Ensino Médio) e no Ensino Superior.  

2.2 O número de textos a serem premiados são: 

a) Os 3 melhores textos de divulgação científica; 

b) Os 3 melhores textos literários infanto-juvenil. 

2.3 Apenas os premiados em 1º lugar, nas duas modalidades, receberão o Troféu 

LabCriat-Umbuzeiro – Concurso literário-científico / 2021.  

2.4 Os textos de divulgação científica selecionados nos 3 primeiros lugares, serão 

publicados no BioBlog / LabCriat – Umbuzeiro, no site 

https://www.labcriatumbuzeiro.com/ 

2.5 Os textos literários infanto-juvenil selecionados nos 3 primeiros lugares, serão 

publicados no site LabCriat – Umbuzeiro, no site https://www.labcriatumbuzeiro.com/  

https://www.labcriatumbuzeiro.com/
https://www.labcriatumbuzeiro.com/
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Parágrafo único: A inscrição dos textos no Concurso Literário Científico – LabCriat-

Umbuzeiro”, define que os(as) autores(as) permitem ao site Laboratório Criativo 

Umbuzeiro – Ciência no ciberespaço, a cessão de direitos em relação a publicação, cópia 

e reprodução, apenas e exclusivamente, nos espaços citados nos itens 2.4 e 2.5. 

 

3 PERÍODO, LOCAL E MODALIDADE DE INSCRIÇÕES: 

3.1. Período de Inscrição: 16/08/2021 a 03/09/2021, com início às 08horas e término às 23 

horas e 59 minutos. 

3.2. O texto a ser inscrito e a documentação do(a) estudante inscrito, deverá ser enviada 

no ato da inscrição através do e-mail do LabCriat - Umbuzeiro: 

www.labcriatumbuzeiro@gmail.com 

3.3 A inscrição deve ser feita, de apenas 1 (um) texto por modalidade, via e-mail / 

inscrição.  

3.4 Há 2 (duas) modalidades textuais, nas quais as inscrições deverão ser encaminhadas 

e especificadas no e-mail: 

I) Texto de divulgação científica 

II) Texto literário infanto-juvenil 

Parágrafo Único: Se um(a) autor(a) desejar se inscrever nas 2 modalidades, deverá fazer 

a inscrição de forma distinta, nas respectivas modalidades: para cada inscrição um e-mail 

com o respectivo texto a ser inscrito. 

 

4 DAS NORMAS ESTRUTURAIS DOS TEXTOS INSCRITOS  

4.1 Texto de divulgação do conhecimento científico: 

- Número de páginas:  máximo 15 (incluindo imagens); 

- O tipo da fonte (letra): Arial ou Times New Roman 

- Tamanho da fonte (letra): 12 

- Citações / Referências: NBR 6023/2018 - Normas da ABNT 

 

4.2 Texto literário infanto-juvenil: 

- Número de páginas: máximo 20; 

- O tipo da fonte (letra): Arial ou Times New Roman 

- Tamanho da fonte (letra): 12 

 

5 DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO  

5.1 Realização do Cadastro no site LabCriat – Umbuzeiro: 

https://www.labcriatumbuzeiro.com/ 

5.2 Preenchimento do Formulário de Inscrição (online) disponível no site do Laboratório 

Criativo Umbuzeiro: https://www.labcriatumbuzeiro.com/ 

http://www.labcriatumbuzeiro@gmail.com
https://www.labcriatumbuzeiro.com/
https://www.labcriatumbuzeiro.com/
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5.3 Envio de um único arquivo em PDF, contendo: 

- Carteira de Identidade/RG (cópia) 

- CPF 

- Comprovante de matrícula da instituição escolar (Ensino Básico) ou acadêmica 

(Universidade) onde estuda. 

5.4 O texto a ser inscrito no concurso literário do site LabCriat – Umbuzeiro, deve estar 

em PDF, com a definição da modalidade à qual pertence. 

Parágrafo Único: A inscrição no Concurso Literário Científico do LabCriat – 

Umbuzeiro, deverá ser realizada, única e exclusivamente, pelo e-mail: 

labcriatumbuzeiro@gmail.com 

 

 

6 DOS TEMAS DAS PRODUÇÕES LITERÁRIAS 

6.1 O(A) candidato(a) deverá inscrever o texto produzido, em PDF, que aborde um dos 

seguintes temas: 

a) Uso de agrotóxicos na agricultura e contaminação dos alimentos; 

b) Mudanças Climáticas e Ambientais; 

c) Relação das pandemias com as ações humanas. 

 

 

7 ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

 

7.1 A Etapa I é eliminatória e se refere à homologação das Inscrições, baseada na 

conferência da documentação exigida neste Edital. 

 

7.2 A Etapa II é eliminatória e tem como objetivo analisar o atendimento aos critérios 

que definem a modalidade e tema das produções literárias. 

 

7.3 A Etapa III é classificatória e será realizada por banca constituída por docentes da 

UNEB e/ou Instituição de Ensino Superior com expertise nas áreas das Ciências 

Biológicas e Linguística, convidada pela coordenação do Laboratório Criativo 

Umbuzeiro. 

 

Parágrafo Único: A análise e classificação dos textos inscritos deverão atender aos 

critérios que descrito nos Baremas (I e II) abaixo: 

 

 

 

 

 

mailto:labcriatumbuzeiro@gmail.com
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BAREMA I - Avaliação do Texto de Divulgação Científica 

AVALIADOR(A) CANDIDATO(A) NOTAS 

Elementos de avaliação Pontuação  

Texto de divulgação científica Peso 10,0 Nota 

Capacidade de síntese e argumentação coerente com o tema 

escolhido. 

3,0  

Domínio e relevância do conteúdo, diálogo com o tema 

abordado, apropriação de conceitos e consistência 

argumentativa. 

 

3,0 

 

Coerência na relação entre textos e imagens. 2,0  

Correção gramatical, coesão e coerência textual. 2,0  

TOTAL 10,0  

 

 

BAREMA II – Avaliação do Texto Literário Infanto-juvenil 

AVALIADOR(A) CANDIDATO(A) NOTAS 

Elementos para avaliação Pontuação Nota 

Texto literário infanto-juvenil Peso 10,0  

Domínio argumentativo coerente com uma linguagem 

acessível à população de 8 a 80 anos. 

2,5  

Domínio e relevância do conteúdo, diálogo com o tema 

abordado, apropriação de conceitos e consistência 

argumentativa. 

 

3,0 

 

Criatividade na escolha do título, personagens, diálogos e 

contexto da narrativa.  

2,5  

Correção gramatical, coesão e coerência textual. 2,0  

TOTAL 10,0  

 

 

8 DA PREMIAÇÃO 

8.1 Os textos que serão premiados, nas duas modalidades, serão contemplados da seguinte 

forma: 

i) Textos de divulgação científica: 

- Publicação no BioBlog; 

- O texto que ficar em 1º lugar receberá o Troféu “Concurso Literário Umbuzeiro/2021”. 

ii) Textos de literatura infanto-juvenil: 

- Inclusão na Coleção didático-científica LabCriat – Umbuzeiro: “Deleta agrotóxico”; 

- A história infanto-juvenil que ficar em 1º lugar receberá o Troféu “Concurso Literário 

Umbuzeiro/2021”. 

 

 

 

 



 
 

5 
 

9 DOS RESULTADOS 

9.1 Serão considerados classificados os candidatos que alcançarem, no mínimo, a nota 

final 7,00 (sete inteiros). 

9.2 O resultado será divulgado e publicado por ordem de classificação (1º, 2º e 3º), no dia 

27/09/2021, no site https://www.labcriatumbuzeiro.com/, além das mídias sociais. 

9.3 A premiação será feita no dia 30/09/2021, em evento realizado de forma remota. 

 

10 CRONOGRAMA 

AÇÕES DATAS 

Publicação do Edital 02/08/2021 

Divulgação do evento 05/08/2021 a 13/08/2021 

Período das inscrições:  16/08/2021 a 03/09/2021 

Análise / avaliação das produções:  06/09/2021 a 24/09/2021 

Publicação do resultado:  27/09/2021 

Premiação:  30/09/2021 

 

11 DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1 O ato da inscrição gera presunção de que o candidato conhece e aceita as presentes 

condições, normas e exigências constantes no presente Edital, não podendo alegar 

desconhecimento a qualquer época ou pretexto. 

11.2 O não preenchimento dos requisitos básicos, a inexatidão das declarações ou 

falsidade documental ou as de outra natureza, ocorridas no decorrer da seleção, implicará 

na eliminação do candidato, sendo declarada nula, de pleno direito, a inscrição e todos os 

atos dela decorrentes. 

11.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do site Laboratório Criativo 

Umbuzeiro – Ciência no ciberespaço. 

 

 

 

 

Paulo Afonso, 02 de agosto de 2021. 

 

 

 

Profa. Dra. Josilda Batista Lima Mesquita Xavier 

Coordenadora e Editora do LabCriat - Umbuzeiro 
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