REGULAMENTO DO CONCURSO DE ELOQUÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA
Universidade de Macau – Faculdade de Letras – Departamento de Português
1. Organização
1.1. O Concurso de Eloquência em Língua Portuguesa para Estudantes Universitários é organizado
anualmente pelo Departamento de Português da Faculdade de Letras (FAH/DP) da Universidade de
Macau.
1.2. O Departamento de Português da FAH-UM nomeia uma Comissão Organizadora (CO-UM), que se
encarregará da organização do Concurso.
2. Objetivo
2.1. O Concurso de Eloquência em Língua Portuguesa para Estudantes Universitários de Macau
pretende contribuir para a promoção e a dinamização do conhecimento e do uso da língua
portuguesa.
3. Concorrentes
Os concorrentes devem ser alunos de um curso de licenciatura de uma Instituição de Ensino Superior de
Macau e ter como primeira língua uma língua diferente do português.
4. Funcionamento
4.1. A Instituição de Ensino Superior que pretende participar no Concurso deve ter uma comissão
organizadora local (COL), a qual é responsável pela promoção do concurso na sua instituição bem
como pela seleção e envio dos textos a apresentar a concurso.
4.2. Cada IES poderá apresentar a concurso até três textos.
4.3. Os textos a concurso devem ser carregados, pela COL, no formulário eletrónico, até às 18 horas do
dia indicado nas informações referentes a cada edição do concurso.
4.4. No dia do concurso, cada candidato diz o seu texto e responde a uma ou duas perguntas que o júri
entender colocar.
4.5. O júri do concurso, escolhido pela comissão organizadora do concurso, pontua os textos à medida que
vão sendo apresentados, seguindo os parâmetros identificados em 9.
5. Características e apresentação dos textos
5.1. Os textos a apresentar a concurso devem ter um título e ser originais escritos pelos alunos.
5.2. A apresentação do texto deve durar 3 a 4 minutos.
6. Preparação do concurso
6.1. A CO-UM organiza, na véspera do concurso, um ensaio para dar a conhecer o espaço e as condições
em que o concurso decorrerá. Apesar de não ser obrigatória, a participação neste ensaio pode ser
muito importante para os concorrentes. Por esta razão, recomenda-se a sua comparência.
6.2. A CO-UM codifica os textos recebidos e ordena aleatoriamente a sua apresentação.
7. Apresentação do texto
Os concorrentes poderão ter junto de si uma cópia do seu texto.
Os concorrentes não poderão ler o texto.
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9. Critérios de avaliação, pontuação e vencedores
Os critérios de avaliação dos textos dos concorrentes são os seguintes:
 Intenção comunicativa e relação do texto com a temática do concurso
 Coesão e coerência textuais
 Vocabulário e correção do texto aos níveis lexical e morfossintático
 Dicção e fluência
 Entoação e expressividade
Cada membro do júri pontua cada texto numa escala de 0 a 5, em cada um dos critérios.
Os textos vencedores serão os textos que receberem as pontuações mais elevadas.
10. Certificado de Participação
Os concorrentes receberão um certificado de participação emitido pelo Departamento de Português da
Faculdade de Letras da Universidade de Macau.
11. Prémios
O vencedor do concurso e os concorrentes classificados em segundo e terceiro lugares receberão os
prémios atribuídos pelos patrocinadores.
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