
A Settimana della Lingua Italiana nel Mondo deste ano tem como tema principal “Dante,
L’italiano”. Para a ocasião, o Círculo Ítalo Brasileiro/SC promove um concurso a todas as
pessoas interessadas na língua e cultura italiana.

REGULAMENTO

1. DO CONCURSO

Com o  tema  Dante,  l’italiano,  o  concurso,  de  caráter  competitivo,  é  dirigido  a
todas as pessoas que se interessam pela língua e cultura italiana. Seu objetivo principal
é promover a participação da comunidade na XXI Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo, que homenageia Dante Alighieri no aniversário de 700 anos da sua morte. Para
tanto, o concurso requer a confecção de pôsteres com temáticas referentes à vida e/ou
obra de Dante Alighieri. O grande poeta é considerado o pai da língua italiana pela sua
valiosa contribuição para a escolha do dialeto florentino como língua oficial do país, seja
por meio de suas obras escritas nesse dialeto, seja pela sua busca imparcial por uma
língua que fosse capaz de unir linguisticamente a península itálica. 

O  candidato  interessado  deverá  confeccionar  um  pôster  com  o  tema Dante,
l’Italiano.  O  pôster  poderá  ser  confeccionado  com  quaisquer  materiais,  incluindo
impressão  (arte  digital),  desenho,  pintura  e  artesanato,  entre  outros,  e  deve  ter  as
dimensões de 297 x 420 mm (folha A3). O material para a confecção do pôster será de
responsabilidade do candidato. 



2. DOS PÔSTERES

Cada candidato poderá inscrever apenas um pôster, e seu conteúdo não pode: 

a) Causar danos materiais ou danos morais a  terceiros; 
b) Conter dados ou informações que  constituam ou possam constituir crime (ou  

contravenção penal), ou que possam ser  entendidos como incitação à prática 
de  crimes; 

c) Constituir ofensa à liberdade e à crença; 
d) Revestir-se de conteúdo que implique  discriminação ou preconceito de raça, 
cor,  etnia ou procedência nacional ou regional; 
e) Fazer propaganda eleitoral; 
f) Ter sido produzido por terceiros. 

3. DA ENTREGA E EXPOSIÇÃO DOS PÔSTERES

3.1 Prazo de encerramento e local das inscrições: as inscrições poderão ser feitas online,
no site circuloitalobrasileiro.com ou na secretaria do Círculo Ítalo Brasileiro/SC, na Praça
XV de Novembro, nº 340, onde também deverá ser entregue o pôster até o dia 28 de
outubro de 2021, às 18 horas.

3.2 Data e local de apresentação do material: o material será exposto na sede do Círculo
Ítalo Brasileiro/SC, na Praça XV de Novembro, nº 340, do dia 31 de outubro de 2021 ao
dia 04 de novembro de 2021, das 14 às 18 horas.

3.3 Dos critérios para a exposição:

Apenas serão divulgados os pôsteres que  cumprirem os seguintes critérios: 

a) Inscrição realizada com sucesso. 
b) Comunicabilidade e respeito ao tema do concurso
c) Obediência ao item 2 do regulamento.
d) Respeito às dimensões pré estabelecidas no item 1 do regulamento
e) Respeito ao prazo de entrega estabelecido no item 3.1 do regulamento

4. DA AVALIAÇÃO

a) O concurso terá caráter competitivo.
b) O júri será representado pelos visitantes da exposição, que serão convidados a

depositar o seu voto em uma urna. 
c) A operação do escrutínio será realizada na presença dos organizadores às 18

horas do dia 04 de novembro de 2021 de novembro e será publicada em tempo
real nas mídias sociais do Círculo Ítalo Brasileiro/SC - Facebook/Instagram.



5. DA PREMIAÇÃO

Os vencedores serão imediatamente contatados e serão premiados os primeiros cinco
lugares, com os seguintes produtos:

1º lugar: Uma bolsa integral (100%) de um  semestre letivo (online ou presencial) do
curso  de italiano no nível do aluno participante. 

2º lugar:  Uma bolsa parcial (50%) de um  semestre letivo (online ou presencial) do
curso  de italiano no nível do aluno participante. 

3° lugar: Um kit contendo um livro Senti che storia (Luca Di Dio\Rosella Bellagamba)
     mais uma caneca com estampa alusiva ao Círculo Ítalo Brasileiro/SC.
4º lugar: Um livro Senti che storia (Luca Di Dio\Rosella Bellagamba)
5º lugar: Uma caneca com estampa alusiva ao Círculo Ítalo Brasileiro/SC.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

a) A simples inscrição no  concurso representa  a  aceitação do  participante  das
normas contidas  neste regulamento, e fica resguardado pelo  mesmo; 

b) As decisões da comissão julgadora são  soberanas,  não cabendo recurso em
qualquer  instância; 

c) Serão desclassificados os pôsteres que não se  enquadrarem neste regulamento. 


