
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CONCURSO DE MONOGRAFIAS 

 

Pequena História do Ceará 

Uma releitura da obra clássica de 

Raimundo Girão 



2  

R E G U L A M E N T O 
 

Pequena História do Ceará 

Uma releitura da obra clássica de Raimundo Girão 

 

O Instituto Myra Eliane, entidade sem fins lucrativos, voltada para o incentivo à 

Educação, lança em parceria com a Universidade Federal do Ceará o Concurso de 

Monografias Pequena História do Ceará 2020 — uma releitura da obra de Raimundo 

Girão. O evento tem como função estimular universitários e pesquisadores nos campos 

das letras, história, sociologia e antropologia e, ao mesmo tempo, homenagear o 

advogado, historiador, escritor e político brasileiro, Raimundo Girão que, em seu livro 

Pequena História do Ceará, de 1953, retrata em uma narrativa cronológica e minuciosa a 

história do Ceará desde o descobrimento do Brasil. 
 

1 .OBJETO DO CONCURSO 
1.1 _ Este concurso tem a finalidade de estimular a produção científica bem como o 

hábito da leitura e da pesquisa. 

1.2 _ A monografia deve ser no estilo ensaio 
1.3 _ Os textos deverão ter os seguintes dados técnicos: a) entre 34.000 a 35.000 

caracteres – incluídos espaços e pontuação; b) tipografia em corpo 12 entrelinha 16; c) 

impresso em preto e branco em folha de papel A4 (ofício). 
1.4 _ O título da redação está fora da contagem de caracteres, terá tamanho livre, mas 

deve se ater ao conteúdo do texto apresentado. 

1.5 _ Os textos deverão ser em língua portuguesa, observando as normas atuais de 

ortografia. 
 
 

2 . PARTICIPAÇÃO 
2.1 _ Poderão participar somente os matriculados em Curso Superior da rede pública ou 

privada, residentes em qualquer parte do território nacional. 

2.2 _ Os textos devem ser inéditos em qualquer plataforma de publicação, analógica (livro 

e outros) ou digital. 

2.3 _ No ato da inscrição o autor deverá preencher uma ficha anexa a este regulamento 
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disponível nos sites http://www.myraeliane.org e www.ufc.br . 
Parágrafo único. Cada participante poderá inscrever somente um texto inédito. São 

considerados inéditos textos não que nunca foram publicadas em qualquer meio de 

divulgação, impresso ou eletrônico, e/ou classificado em qualquer outro concurso. 
 
 

3. SOBRE NATUREZA DO TEMA E DO ESTILO DO TEXTO 
3.1 _ A monografia deverá fazer referências e, mesmo, ampliar abordagens de aspectos do 

livro Pequena História do Ceará, de Raimundo Girão. 

3.2 _ Deve considerar teses estruturantes de Pequena História do Ceará, interpretando-as 
livremente. 

 
 

4. SOBRE A SELEÇÃO E A CLASSIFICAÇÃO 
4.1 _ As redações serão analisadas por Comissão composta por membros de notório 

conhecimento na área acadêmica, que fará a seleção de 5 (cinco) monografias e as 

classificará em ordem decrescente de pontos. 

4. 2 _ A decisão da Comissão Julgadora é soberana e irrecorrível. 

4.3 _ As monografias vencedoras serão anunciadas na segunda semana de outubro de 2020. 
 
 

5. SOBRE A PREMIAÇÃO 
5.1 _ As 03 (três) monografias selecionadas serão reunidas em coletânea a ser publicada 
pelo Instituto Myra Eliane. A solenidade de premiação e o lançamento da coletânea 

acontecerá em local, data e horário a serem posteriormente informados. 

5.2 _ Os autores das redações classificadas nos três primeiros lugares receberão a seguinte 

premiação: 

• 1º classificado –R$ 10.000,00 (dez mil reais) + (hum) iPhone 

• 2º classificado –R$ 5.000,00 (quatro mil reais) + Notebook Apple 

• 3º classificado –R$ 3.000,00 (três mil reais) + iPad Apple 
Parágrafo 1: Os autores receberão certificado de participação sendo que, além disso, os 

autores receberão 50 exemplares da coletânea. 

Parágrafo 2: Os valores da premiação em dinheiro são brutos e deles serão deduzidos 

tributações com base na legislação em vigor. 
5.3 _ As inscrições estarão abertas a partir do dia 03 de dezembro de 2019, e se encerram 

no dia 28 de agosto de 2020, no site http://www.myraeliane.org 
5.4 _ As redações devem ser enviadas até 21 de setembro de 2020, via internet e 

uma cópia impressa deve ser enviada para: Instituto Myra Eliane, à avenida 

Desembargador Moreira, 2120 - Aldeota, Fortaleza - CE Telefone: (85) 3051-3680. 

5.5 _ A redação deve ser identificada com: a) Nome completo do (a) candidato (a); b) 

Nome da Faculdade-Universidade; c) Endereço do (a) candidato (a); d) Correio eletrônico 

(e-mail); e) Telefone de contato com DDD 

http://www.myraeliane.org/
http://www.ufc.br/
http://www.myraeliane.org/
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6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 _ Os trabalhos inscritos nesse concurso não serão devolvidos. 
6.2 _ Os prêmios não poderão serão divididos, devendo a Comissão Julgadora, por 

unanimidade ou por maioria simples, definir-se pelos vencedores. 

6.3 _ A inscrição do candidato e a entrega dos trabalhos subentendem a aceitação total e 

irrestrita de todos os itens deste regulamento, bem como a autorização para a publicação 

dos textos inscritos em livro a ser editado pelo promotor. 
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