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                                            Fundada em 25 de outubro de 1991 

 

 Iº CONCURSO ACO DE CONTOS   

 

Tema: “A Odontologia catarinense: ontem e hoje” 

 

Regulamento 

 

1. O Iº Concurso ACO de contos premiará os autores cujo conto* (s), 
redigido em língua portuguesa, seja(m) selecionado(s). Os autores, 
Cirurgiões-Dentistas e/ou Acadêmicos de Odontologia devem ser 
nascidos no estado de Santa Catarina ou nele residentes, há pelo 
menos 2 anos. 

2. O presente concurso resultará em uma publicação “on line “na forma 
de coletânea de contos com o tema “A Odontologia catarinense: 
ontem e hoje”. 

3. Cada autor poderá inscrever somente um conto, obedecendo o 
anonimato, com um pseudônimo. 

4. As inscrições para o concurso deverão ser realizadas de 01/05/22 a  
31/07/22, por meio de correio eletrônico remetidas para o e-mail: 
aco@acodontologia.com.br 

5. O candidato deverá enviar um único e-mail para o endereço 
eletrônico informado acima. O assunto do e-mail deverá ser 
obrigatoriamente Iº Concurso ACO de contos. Não deverá conter 
texto com outras informações escritas, nem nomes ou assinaturas. 
No e-mail deverão ser encaminhados 3 arquivos em PDF: 

1. A ficha de inscrição devidamente preenchida; (Anexo1) 
2. A cópia frente e verso de documento de identidade em que 

conste localidade de nascimento e para as pessoas não nascidas 



no estado de Santa Catarina comprovação de residência fixa de 
pelo menos dois anos (contas de água, luz, telefone, contrato 
de locação); 

3. O arquivo do conto com o texto, não excedendo a 10 páginas, 
na seguinte formatação: fonte Times New Roman, tamanho 12, 
espaçamento 1,5 e todas as margens de 3 cm. Todas as páginas 
devem ser numeradas consecutivamente, excluindo a folha de 
rosto com numerais arábicos, localizados no rodapé e 
centralizados. 

5.1 Cada um desses arquivos deverá ser nomeado da seguinte maneira, 
respectivamente: 
a) Ficha de inscrição seguida pelo pseudônimo (por exemplo ficha 

de inscrição Dom Casmurro); 
b) Documento comprobatório seguido pelo pseudônimo (por 

exemplo RG ou conta de água e luz Dom Casmurro); 
c) Título do conto seguido pelo pseudônimo. 

6. O conto escrito não poderá ter sido publicado em livro impresso ou 
em e-book, nem estar disponível na internet ou em quaisquer outros 
meios. A eventual identificação de publicação anterior do conto 
concorrente o desclassificará automaticamente do concurso. 

7. Ao enviar a inscrição o autor manifesta que aceita os termos e 
condições deste regulamento. 

8. É vedada a inscrição de Acadêmicos que fazem parte da Diretoria da 
ACO. 

9. Os originais inscritos serão avaliados por uma comissão julgadora 
composta de cinco Acadêmicos. 

10. A comissão julgadora terá total liberdade para deliberar sobre a 
condução do concurso e o mérito artístico dos contos inscritos, 
indicando os selecionados inclusive havendo a possibilidade de não 
selecionar nenhum. A comissão julgadora será incluída nos créditos 
da publicação se ela ocorrer. 

11. Cabe à Academia Catarinense de Odontologia divulgar amplamente 
o concurso, receber as inscrições digitais até a data de encerramento 
das inscrições, repassar os arquivos de identificação e ao final do 
processo divulgar os resultados e publicar a obra do concurso. 

12. O resultado do Iº CONCURSO ACO DE CONTOS será proclamado pelo 
presidente da ACO na última reunião da Diretoria do mês de outubro 
de 2022. O resultado será divulgado no site da Academia. Os autores 



dos contos selecionados serão comunicados pela Diretoria por e-mail 
conforme dados de contato da ficha de inscrição  

13. Não caberá qualquer tipo de recurso por parte de quaisquer pessoas 
ou instituições da decisão da comissão julgadora do Iº CONCURSO 
ACO DE CONTOS. 

14. Haverá mais de um autor premiado cujo conto constituirá uma 
coletânea. Por decisão da comissão julgadora e de acordo com o item 
10 poderá não ser selecionado nenhum conto. A premiação para os 
autores dos contos selecionados do Iº CONCURSO ACO DE CONTOS 
será a publicação da coletânea de contos “on line “que deverá 
ocorrer ao longo do ano de 2023.  Aos três primeiros colocados será 
entregue Diploma de mérito. A ACO se encarregará da divulgação da 
obra. 

15. A definição do formato (impresso ou digital) e o projeto gráfico da 
obra a ser publicada serão decididos exclusivamente pela ACO, sem 
qualquer interferência dos autores ou de terceiros. 

16. Os originais inscritos no Iº CONCURSO ACO DE CONTOS não serão 
devolvidos; os originais serão destruídos. 

17. Os casos omissos serão resolvidos em conjunto pela comissão 
julgadora do Iº CONCURSO ACO DE CONTOS, referendada pela 
Diretoria da ACO. 
 
Aprovado em reunião da Diretoria da ACO em 30/03/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO I 
 

Iº CONCURSO ACO DE CONTOS 

Tema: “A Odontologia catarinense: ontem e hoje” 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 
Título da obra: ______________________________________________________ 
  
Pseudônimo: ________________________________________________________ 
 
Nome: _____________________________________________________________  
 
Endereço: ___________________________________________________________  
 
Cidade: _____________________________________________________________  
 
CEP: ___________________-_______  
 
Natural de: ____________________________________________  Estado: _______ 
 
Comprovante de residência (caso não seja catarinense):  
 
_____________________________________________________________________ 
 
Telefone residencial: (____)  ________________  
 
Telefone celular: (____)  ________________  
 
E-mail:_______________________________________________________________  
 
RG: _______________________________________ Órgão expedidor/UF: ________ 
 
CPF: ________________________________________________________________  
 
Data da inscrição: ______________________________________________________ 
 

 

Obs.: Esta ficha de inscrição preenchida deve ser encaminhada juntamente com os demais 
documentos por e-mail conforme itens 4 e 5 do Regulamento do Iº CONCURSO ACO DE CONTOS. 

 


