D E C R E T O No%LSTUUN%H+%PY%H+% +E+8;W?%H+%PQLON%H5%+

V

INSTITUI E REGULAMENTA O “CONCURSO CULTURAL
ESTUDANTIL DO GRANDE ORIENTE DO BRASIL –
GOB 195 ANOS”, DE REDAÇÕES E DOCUMENTÁRIOS
IMAGÍSTICOS.
EURÍPEDES BARBOSA NUNES, Grão-Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil, no exercício de suas
atribuições legais,

6716I'J
7MNOPQRS+,+G+,KBI,IT,UV;+ ;+7;K7T1B;+W;L+X+YZ[+'K;B
;+7;K7T1B;
Art. 1º. ;+ 7S\]Q^_S+ 7QRPQ^MR+ 6_PQ`M\PaR+ `S+ W^M\`b+ ;^ab\Pb+ `S+ L^M_aR+ G+ W;B, doravante
denominado 7;K7T1B;+ W;L+ X+ YZ[+ 'K;B, compreendendo as categorias 1+ G+ 16 'UVO, em prosa,
e + X+ ;7TA6KIc1,;, em vídeo, instituído por meio deste Decreto, junto com seu REGULAMENTO,
!"#$%&#'()*+,),!#+(-!( +.)&#!#$&!"+)&#)#+(.!/ +0)12%#3+/ 4&+-)5#,)#6)1%()&+)#7&)/+*!+&)5#(%#"!+%#!/ 8,)( +*#
brasileiro, da produção original do aluno, até o Ensino Médio atual, na faixa etária compatível.
§ 1º. O Certame, nos moldes do presente Decreto e Regulamento, é patrocinado pelo Grande
9&+!( !#,%#7&)/+*#:#;975#!#/!#,)&<#(%/#-)"$%/#&!*)-+%(),%/#=#6)1%()&+)5#/8)#3+/ 4&+)5# &),+1>!/#!#-8* 8&)5##
bem como às personalidades e vultos, com ênfase nos vultos brasileiros que, de alguma forma, contribuíram
para o progresso e a permanência do GOB na vida nacional.
§ 2º. O sítio www.gob.org.br e suas informações, páginas e TV GOB, na parte aberta ao público,
!"#$ !%&'(&)$*'+,%-$+*./$ +%)%('*0&$ +,%12)%)+&# /)&)!%'%" ")#%)% % *2 34'%5'%6789
:%;%<%*0*2#'%5)% "'$'%")5 =.=$&'% %7/= ($> 34'%5'%?)/* !)% &/)+&)(* %'%<()@'%:::,% %)+*)%A)&/)*',%
sugerindo 10 (dez) exemplos de livros editados que, sem esgotar o tema central do CONCURSO GOB –
195 ANOS, descrevem parte do cenário do tema proposto.
Art. 2º. Preside o CONCURSO GOB – 195 ANOS o Secretário-Geral de Educação e Cultura, doravante
PRESIDENTE, que coordenará as atividades do Certame e indicará Mestres Maçons para comporem as
?'!$++B)+%C2#= 5'/ +,%5)%& 5 %? *)='/$ %5)%D/ E #-',%)%F2(3B)+%&' 5G2H (*)+9
I /J=/ F'%K($&'%L%M4'%52 +% +%?'!$++B)+%C2#= 5'/ +,%2! %" / %& 5 %? *)='/$ %5)%D/ E #-',%&'!"'+* ,%
& 5 %12 #%"'/%N%O+)$+P%Q)+*/)+%Q 3'(+%12),%)(*/)%+$,%)+&'#-)/4'%'%/)+")&*$H'%I/)+$5)(*)9
</*9% RS9% <+% & *)='/$ +,% 5)% D/ E #-'+% &'!2(+% )!% & 5 % & +',% &'!"/))(5)!% & / &*)/0+*$& +% &2#*2/ $+%
peculiares de cada mídia envolvida, bem como suas expressões artísticas típicas, como sejam:
(a) Categoria R – Redação%&'!%*)@*'+%!'('=/JT&'+%5)%( *2/)> %)@"'+$*$H ,%5$++)/* *$H %)% /=2!)(* *$H ,%
em língua portuguesa;
(b) Categoria D – Documentário em vídeo (imagens dinâmicas), revelando o traço visual artístico e da
)!'34',% '%)@$E$/%'%F *'%-$+*./$&'9
</*9%US9%V+* %)5$34'%5'%?)/* !)%&2#*2/ #%)%)+*25 (*$#,%5)%$(0&$'%)!%WXYN,%*)/J%5)+F)&-'%)!%WXYZ,%&'!%'%
tema central: !"#$%&'("!$)(&*("'+",$%-)."("-(/"(&0%1%2(&*+"&%"3)-*4$)%"'+",$%-).5.

6!7"89:;<=<89>;?7
Art. 5º. O Concurso destina-se à produção original do alunado secundarista brasileiro, com idade
máxima de 19 anos, até 31 de dezembro de 2016, com nível escolar até a completude do Ensino Médio na
mesma data, das redes públicas e particulares, dentro ou fora do país, em língua portuguesa, dirigido a toda
a população.
Art. 6º. É expressamente vedada a participação, neste Certame, dos funcionários, maçons ou não,
e dos Maçons dirigentes, ocupantes de cargos na Administração do GOB, bem como dos parentes deles,
com vínculo de até o 3º grau de parentesco, e agregados desses Maçons e funcionários.
O

!"#$%&'!(%#)%&$*&+!",(-&.&+*-%)(/&'01("-&#o 18, de 6 de outubro de 2016

Parágrafo único – Essa vedação estende-se, na totalidade, aos Membros das Comissões Organizadora
e Julgadoras, bem como a todos os funcionários de todos os Grandes Orientes Estaduais, Distrital e do
Grande Oriente do Brasil.

=%@A*/.+"<<"B"69"!:#9><C9DE!"6!"=!>=F:7!"#!,"B"GHI"9>!7
69"=!J<77E!"!:#9><C96!:9
Art. 7º. O Presidente indicará Mestres Maçons, que não sejam Julgadores, para as funções auxiliares,
tecnogerenciais, de condução do Certame.
Art. 8º. É da competência da Comissão Organizadora, em geral, as alíneas:
(a) Estabelecer e ajustar, se necessário, o calendário dos eventos funcionais do CONCURSO GOB –
195 ANOS;
OEP%I/'!'H)/%)% &'!" (- /% %5$H2#= 34'%5)%*'5 +% +%F +)+%)%)H)(*'+%5'%?'(&2/+'[
(c) Divulgar, informar e aplicar as regras regulamentadas;
O5P% \ &$#$* /% '+% !)$'+% ()&)++J/$'+% ]% :(+&/$34'% )% '% /)&)E$!)(*'% 5'+% D/ E #-'+% 5'+% ? (5$5 *'+%
concorrentes;
(e) Indicar Membros Mestres Maçons para compor as Comissões Julgadoras, das Categorias de
D/ E #-',%+'E%<*'%"/."/$'%5'%6/4';Q)+*/)%6)/ #[
(f) Orientar as atividades das Comissões;
(g) Estabelecer calendário e convocação, se necessário, para as reuniões de andamento e progresso
das atividades do Certame;
O-P%7/= ($> /%)% "#$& /% +%T( #$5 5)+%5'%?)/* !)%( +%+$*2 3B)+%+2")/H)($)(*)+[
(i) Organizar as divulgações previstas no calendário;
%OGP%7/= ($> /%)%/)!)*)/%" / %"2E#$& 34',%'"'/*2( !)(*),%'+%D/ E #-'+%"/)!$ 5'+[
O^P%?2!"/$/%)%F >)/%&2!"/$/% +%5)*)/!$( 3B)+,%12 (*'% '%?7_?`aM7%678%L%Ybc%<_7M,%T@ 5 +%")#'%
Grão-Mestre Geral.

69"=!J<77E!"KFL#96!:9
% </*9%bS9%I / %G2#= /%'+%D/ E #-'+% "/)+)(* 5'+%")#'+%O +P%&'(&'//)(*)+,%'%6/4';Q)+*/)%6)/ #,%'2H$5'%
'%I/)+$5)(*)%)%5)! $+%&'!"'()(*)+%5 %)12$"),%5)+$=( /J,%"'/%<*'%"/."/$',%?'!$++4'%C2#= 5'/ %F'/! 5 %"'/%%
YW% O5'>)P% Q)+*/)+% Q 3'(+,% '2% ! $+,% &'!% /)&'(-)&$5'% + E)/% ! 3d($&',% !)5$ (*)% '% e2@'% 5 +% "/'"'+* +,%
/)2($5'+%)!%?'!$++B)+%)+")&0T& +%" / %& 5 %? *)='/$ %5),% *f,%N%O+)$+P%Q 3'(+9
% g%YS9%h H)/J,%( %F +)%$($&$ #,%?'!$++4'%C2#= 5'/ %)+")&0T& ,%&'!% *f%+)$+%Q)+*/)+%Q 3'(+,%" / %& 5 %
Categoria.
§ 2º. Aos Membros da Comissão Julgadora será dado prazo de 60 (sessenta) dias para a avaliação
5'+%*/ E #-'+%+'E%+2 % #3 5 9
§ 3º. O membro Julgador poderá participar de ambas as Comissões, Redação e Documentário.
§ 4º. A decisão da Comissão Julgadora será soberana, não cabendo quaisquer recursos contra suas
pontuações e deliberações.
% g% cS9% ?'(&#205'+% '+% */ E #-'+% )% 5$H2#= 5'% '% /)+2#* 5'% 5'% ?'(&2/+',% % ?'!$++4'% C2#= 5'/ ,%%
tendo concluído o objeto de sua criação, será automaticamente extinta.
</*9%YX9%I/)+$5$/J%'+%*/ E #-'+%5 %?'!$++4'%C2#= 5'/ %I#)( ,%"/)+)(*)+%'+%C2#= 5'/)+%5)% !E +% +%
Categorias, o Secretário-Geral de Educação e Cultura, que tem voto de Qualidade (para desempate) e que
constituirá, caso necessário, subcomissões especiais, para o exame de situações que fujam às regras do
presente Decreto.

6!"?6<;9L
Art. 11. O Edital é parte integrante deste Decreto.
!"#$%&'!(%#)%&$*&+!",(-&.&+*-%)(/&'01("-&#o 18, de 6 de outubro de 2016
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Art. 12. Sempre que necessária a comunicação dos atos e fatos do CONCURSO GOB – 195 ANOS,
$++'%+)%H)/$T& /J,%+)!%"/)G20>'%5)%'2*/'+%& ( $+%$(F'/! *$H'+,%"'/%$(*)/!f5$'%OYP%5'%+0*$'%concurso.gob.org.br;
(2) TV GOB e (3) caixas postais (em rede) das Lojas Maçônicas.
% </*9%YR9%<%$(+&/$34'%+)%5 /J,% 2*'!J*$& %)%5)T($*$H !)(*),%&'!% %/)!)++ %)% %/)&)"34',%( %M)&/)* /$ ;%
6)/ #%5)%V52& 34'%)%?2#*2/ ,%5'%678,%5'%D/ E #-'%5'%? (5$5 *'9
Art. 14. O calendário preliminar previsto para os eventos compreende:

Evento

Limites
Data

Hora

– Início das Inscrições

– 01.Out.2016

09:00

– Fim das Inscrições

– 13.Mar.2017

17:00

– Abertura do envelope no 2 (Trabalho)

– 23.Mar.2017

16:00

– Reunião intermediária de progresso

– 27.Abr.2017

15:00

– Reunião de encerramento das avaliações, Abertura do Envelope no 3
!"#$%&'()*+,- e Divulgação (TV GOB) preliminar da apuração

– 25.Mai.2017

15:00

! "#$%&'()$*! +,'-*.! /01! #$*$12'3$*! *$! 40&5$6.! -,#-/'(70! #0*! – 29.Mai.2017
Premiados (TV GOB) e extinção irrevogável das Comissões Julgadoras

16:00

(Transferência dos Trabalhos, perante a TV GOB, para as devidas Comissões Julgadoras)

!8-5&9:'(70!#0*!;$*&93'#0*!<+/-'-*!(TV GOB)

– Premiação

– 29.Mai.2017 a
09.Jun.2017

–

– 17.Jun.2017

–

</*9%Yc9%7+%"/ >'+%)%5 * +%5)+*)%V5$* #%+4'%$!"/)*)/0H)$+%)%+.%&'!"'/* !% #*)/ 3B)+,% %&/$*f/$'%)@&#2+$H'%
da Comissão Organizadora.

697"8:?J<9DM?7
Art. 16. As Redações (Categoria R) e os Documentários (Categoria D) deverão apresentar enfoques
&'!%=/ 2%5)%$()5$*$+!',%"/'5234'%'/$=$( #,%)!%/)# 34'% '%*)! %)+&'#-$5'9
</*9%YZ9%M)/J%5)+*$( 5'%]%"/)!$ 34'%5)%& 5 %2!%5'+%R%O*/i+P%*/ E #-'+%!)#-'/)+%&# ++$T& 5'+,%)!%& 5 %
Categoria, prêmios líquidos discriminados a seguir:

1o !"#$% &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '()$%*+,-./0
1o !"#$% &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '2-*/3--40
5o !"#$% &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& '6$37/*0
g%YS9%7+%"/i!$'+%+)/4'% 512$/$5'+%( %12$(>)( %"/.@$! %5 %"/)!$ 34',%&'!% +%+)=2$(*)+%& / &*)/0+*$& +j
:%L%'+%kM! /*"-'()+l%*$"'%M !+2(=%'2%<""#),%YN%68,%&'!%+$+*)! %'")/ &$'( #,%*'"'%5)%#$(- [%
::%L%'+%k_'*)E''^+l,%5)%U%68%5)%a<Q%)%YU%"'#)= 5 +[%)
:::%L%'+%kD E#)*+l,%5)%" 5/4'%M !+2(=,%5)%YN%689
g%WS9%V!%()(-2! %-$".*)+)%'%I/i!$'%+)/J%F/ &$'( 5',%5)H)(5'% %?'!$++4'%C2#= 5'/ % ++)++'/ /%'%
M)&/)*J/$';6)/ #%5)%V52& 34'%)%?2#*2/ %( % "#$& 34'%5'%kH'*'%5)%m2 #$5 5)l%)%5)+)!" * /%)!%F H'/%5)%2!%
5'+%D/ E #-'+%&'(&'//)(*)+,%('+%*)/!'+%5os artigos 10 e 27 deste Decreto.
8
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!"#$%&'()))(*(+,(-./01,2.34,567
+,8()38 -)59.8(.(+78(4-,:,1;78
Art. 18. As Redações e os Documentários deverão ser entregues na sede do Grande Oriente do Brasil
!"#$%#&'%(')*#%'+!,#!-,.$'/01!#!2.+&.%'!1.!314&','4!514!21%%#(14!'&6!74!89:;;!<1%'4!,1!,('!8=!,#!>'%/1!
de 2017.
! ?!8@A!"#%B!'$#(&1!$1>1!C%#$#D(,1E!1!F%'D'+<1!G.#!&#5<'!$<#H',1!7!"#$%#&'%('!I1%'!,'!,'&'!#!<1%'!
+(>J&%1I#4K!51!$'3.&K!,#4,#!G.#!&#5<'!4(,1!314&',1!,#5&%1!,'G.#+#4!+(>(&#4A
§ 2º. A inscrição no Certame ocorre automática e decisivamente quando da recepção positiva,
3#+'!21>(4401!L%H'5(M',1%'K!51!*LNK!,14!=!O&%P4Q!#5R#+13#4K!',#%#5&#4!74!%#H%'4!,#&'+<','4!514!3'%BH%'I14!
que se seguem.
! ?!=@A!L!3%(>#(%1!#5R#+13#K!1!,'!314&'H#>K!,#R#%B!$15&#%K!+'$%',14K!>'(4!,1(4!#5R#+13#4!,#&'+<',14!
nos parágrafos a seguir.
! ?!S@A!T!314&'H#>!,1!F%'D'+<1K!514!21%%#(14K!,#R#%B!4#%!I#(&'!31%!"-U-V)8;K!#>!#5R#+13#!4.D4$%(&',1!
(primeiro envelope), para o seguinte DESTINATÁRIO:

!"#$%&'!(%#)%&$*&+!",(Secretaria-Geral de Educação e Cultura
CONCURSO GOB – 195 ANOS
!"#$%&'(')(*'+),"-./01'2
Categoria .....................................................................................................................................

SGAS Quadra 913 – A. W5 Sul – Conjunto “H” – Asa Sul
70.390.130 – Brasília/DF
§ 5º. O endereço do REMETENTE, sem o nome do Autor, deverá ser o do Grande Oriente Estadual,
da Unidade da Federação em que resida o Candidato, sob pena de ter sua proposta, para o Certame,
,#$+'%','!WX"YN"W"F-XF-!#!,#4G.'+(Z$','!4.>'%('>#5&#A
W! !".D$1>(4401!'.[(+('%!%#$#D#%B!1!F%'D'+<1!$15$1%%#5&#K!I'%B!'!&%('H#>!,#R(,'!#!(41+'%B!14!3%1$#)
dimentos de tal maneira que o Julgador não terá acesso ao primeiro envelope, da postagem, nem ao nome
real de cada Candidato, quando então o Certame incorreria em nulidades.
II – É atribuição do candidato fazer o levantamento do endereço-remetente correto, do Grande Oriente
Estadual correspondente ao seu endereço real, em que pese a lista que o GOB poderá colocar no seu sítio
nacional.
§ 6º. O envelope postado (§ 3º., deste artigo), deverá conter UM OUTRO ENVELOPE LACRADO
O1!"#H.5,1QK!(,#5&(Z$',1!41>#5&#!$1>!1!F\FY]L!UT!2TF-*L^WT)_\UWTK!L!`"-YUaXW_L!UL!TYFL^!#!
1!&#%>1!CF^TNT]bLEK!$15&#5,1:
'Q!F%'D'+<1!H%'R',1!#>!>#(1!,(H(&'+!,1!&(31!UcUK!N+.#!^'d!1.!C3#5),%(R#EK!$1>!'%G.(R1!e5($1K!#,(&',1!
no aplicativo Microsoft WORD, ou compatível, caso Redação, ou, ainda, no caso Documentário,
editado em aplicativo compatível com os formatos MP4, MPG ou AVI; em qualquer dos casos, no
#5&'5&1K!4#>!G.'+G.#%!(,#5&(Z$'/01!,1!T.&1%K!4#.4!#5,#%#/14!1.!,#!>'/154A!
DQ!-4&'%B!I1%'!,1!2#%&'>#K!#K!31%&'5&1K!f.+H',1!WX"YN"W"F-XF-K!1!&%'D'+<1!#5R(',1!#>!1.&%'!>J,('!
diferente das citadas acima, em (a).
c) No caso Redação:!=!O&%P4Q!R('4!(>3%#44'4!',($(15'(4K!#>!1%(H(5'+K!$15&#5,1!&1,1!1!&#1%!,1!F%'D'+<1!
e idêntico ao da versão digital.
d) No caso Documentário: =!O&%P4Q!$g3('4!',($(15'(4K!,#!(H.'+!&#1%!R(4.'+!#!$15&#e,1K!#>!%#+'/01!'1!
original, totalizando 4 (quatro) vias.
e) ->!G.'+G.#%!$'41K!$15&.,1K!4#>!G.'+G.#%!(,#5&(Z$'/01!,1!T.&1%A
?!9@A!Y>!&#%$#(%1!#5R#+13#!O$15I1%>#!?!=@AK!,#4&#!'%&(H1QK!&'>'5<1!>#(1)1IJ$(1K!]T2^TULK!$15&#5,1!
'!h($<'!,#!W54$%(/01!O>1,#+1!3%#R(4&1!51!T5#[1!WQ!&1&'+>#5&#!3%##5$<(,'!#!'44(5','K!2g3('!,'!W,#5&(,',#K!
2g3('!,1!2`h!O3%g3%(1!#!,1!%#43154BR#+Q!#!U#$+'%'/i#4!'44(5','4A!-4&#!#5R#+13#!,#R#%B!#4&'%!W,#5&(Z$',1!
41>#5&#!$1>!'!2TF-*L^WT!O^! !^#,'/01j!1.!U! !U1$.>#5&B%(1QK!L!`"-YUaXW_L!UL!TYFL^!#!1!&#%>1!
CWU-XFWhW2TklLEA
!"#$%&'!(%#)%&$*&+!",(-&.&+*-%)(/&'01("-&#o 18, de 6 de outubro de 2016
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T%&A!8mA!"01!(5'$#(&BR#(4K!3'%'!'>D'4!'4!2'&#H1%('4K!#>!G.'+G.#%!<(3g&#4#K!&%1$'4K!'+&#%'/i#4K!(54#%/i#4!
#!1.!#[$+.4i#4K!,#!3'%&#!1.!,#!&1,1!1!F%'D'+<1!1%(H(5'+>#5&#!'3%#4#5&',1K!'3g4!'!4.'!#5&%#H'A
T%&A! n;A! "#%B! ',>(&(,'! '! (54$%(/01! ,#! >'(4! ,#! .>! &%'D'+<1! 31%! .>! >#4>1! T.&1%K! ,#4,#! G.#! 4#f'!
',#%#5&#!'1!F#>'!1Z$('+!,1!2#%&'>#!#!$','!F%'D'+<1K!$1>!34#.,o5(>1!3%g3%(1K!4#f'!3+#5'>#5&#!D'+(M',1!
pelas disposições deste Regulamento e Normas Complementares.
W! !h($'!R#,','!'!3'%&($(3'/01!,#!F%'D'+<14!#>!$1'.&1%('A
II – O Candidato que originar duas ou mais propostas deverá cumprir todos os procedimentos de
I1%>'/01!#!#5&%#H'!,1!F%'D'+<1K!,#!I1%>'!#4&'5G.#!#!(41+','K!4#>!G.'+G.#%!RJ5$.+1!#5&%#!#+'4K!$1>1!4#!'4!
outras não existissem, sob pena de ter todas as propostas consideradas INSUBSISTENTES.
III – L4! F%'D'+<14! ,.3+($',14! 1.! C$+15',14EK! ,1! >#4>1! T.&1%! 1.! '.&1%#4! ,(4&(5&14K! &1,14K! 4#%01!
sumariamente considerados INSUBSISTENTES e eliminados do Certame.
Art. 21. As Redações deverão estar contidas em no mínimo 4 (quatro) paginas ou 112 (cento e doze)
+(5<'4! ,#! &#[&1! #K! 51! >B[(>1K! 8;! O,#MQ! 3BH(5'4! ! 1.! np;! O,.M#5&14! #! 1(&#5&'Q! +(5<'4! ,#! &#[&1K! >'(4! 2'3'K!
devidamente numeradas no rodapé e em seu lado direito, sem conter rasuras, emendas ou ressalvas,
e gravadas e impressas, em seu todo, na língua portuguesa, utilizando como padrão:
'Q! I15&#! ,1! &(31:! F(>#4! X#q! ^1>'5! O1.! T%('+QK! &'>'5<1! 8nj! 3'3#+! D%'5$1! 1.! %#$($+',1K! I1%>'&1! TS
On8!$>!V!nmK9!$>Qj
DQ!5e>#%1!,#!+(5<'4!31%!3BH(5':!$1>!1!>J5(>1!,#!R(5&#!#!1(&1K!$154(,#%',14!14!#43'/14!1$.3',14!$1>!
ilustrações, na forma deste artigo;
c) espaçamento interlinear: 1,5 cm (um e meio centímetro);
d) Margens:
1. Superior e Esquerda: 3,0 cm (três centímetros);
2. Inferior e Direita: 2,0 cm (dois centímetros);
e) abertura de parágrafos: 2,5 cm (dois e meio centímetros);
f) citações:
8A!51!$1%31!,1!&#[&1:!,#R#%01!R(%!#5&%#!'43'4!#!H%'R','4!#>!&(31!Cc#%,'5'E!&'>'5<1!8;K!4#H.(,'4!
de parênteses onde constará o nome do autor citado, o nome da obra, o número da página e
ano de edição;
2. por transcrição em parágrafos: deverão vir entre aspas e constarão de blocos destacados,
H%'R','4! #>! &(31! Cc#%,'5'EK! &'>'5<1! 8;K! $1>! 'D#%&.%'! ,'! >'%H#>! #4G.#%,'! $1>! rK;! $>!
(cinco centímetros) e aberturas de parágrafos internos com 7,5 cm (sete e meio centímetros),
observando-se as medidas das margens superior, inferior e direita do texto;
g) Ilustrações:
1. serão admitidas ilustrações dentro do texto, sendo que o espaço ocupado não poderá ser
4.3#%(1%!'!8sS!O.>!G.'%&1Q!,1!&1&'+!,#!+(5<'4!,'!3BH(5'!%#43#$&(R'K!+(>(&'5,1)'4!#>K!51!>B[(>1K!
'!8s=!O.>!&#%/1Q!,1!&1&'+!,#!3BH(5'4!,1!&%'D'+<1K!#!3'%'!'4!(+.4&%'/i#4!41D!'!I1%>'!,# anexos,
estas deverão ocupar todo o espaço da respectiva página e não poderão ser superiores a
ns8;!O,1(4!,6$(>14Q!,1!&1&'+!,#!3BH(5'4!,1!&%'D'+<1!'3%#4#5&',1A!L4!$%(&6%(14!401!$.>.+'&(R14!#!
os arredondamentos de cálculo se darão para menos.
nA!#>!5#5<.>'!$(%$.54&t5$('!1.!&'>'5<1!,'4!ZH.%'4K!&'D#+'4!#!(+.4&%'/i#4K!4#%B!'I#&',1!1!%#G.(4(&1!
>J5(>1!,14!>J5(>14!,#!88n!+(5<'4!,#!&#[&1!O$'3.&!,#4&#!'%&(H1!n8QK!3'%'!G.#!1!F%'D'+<1!4.3#%#!
'!G.'+(Z$'/01!,#!WX"YN"W"F-XF-A
=A!'!.&(+(M'/01!,#!G.'+G.#%!&(31!,#!(+.4&%'/01K!I1&1H%'Z'K!,#4#5<1K!&%'/',14K!3(5&.%'4!1.!,#!G.'+G.#%!
outro meio, tipo ou forma de externar as artes, é de exclusiva responsabilidade do autor da
respectiva Redação, cabendo a ele responder por possíveis direitos autorais ou pela inserção
não autorizada ou indevida, respondendo por elas, se for o caso;
Recomenda-se a utilização tão-somente de forma de expressão artística de domínio público.
<Q! X1&'4! ,#! ^1,'36:! 501! 4#%01! ',>(&(,'4! 51! $1%%#%! ,1! &#[&1K! >'4! G.'5,1! 5#$#44B%(1! 1! 4#.! .41K!
,#R#%B!4#%!I#(&1!'44(5'+'5,1)4#K!51!Z5'+!,1!3'%BH%'I1!%#43#$&(R1K!.>!5e>#%1!4#G.#5$('+!#5&%#!3'%P5&#4#4K!
$1+1$'5,1)4#!'!X1&'!,#!^1,'36K!'441$(','!'1!5e>#%1K!'1!Z5'+!,'!^#,'/01j
(Q! W5,($'/01! N(D+(1H%BZ$':! 6! 1D%(H'&g%('! '! (5,($'/01! ,'! D(D+(1H%'Z'! $154.+&','! 1.! %#I#%(,'K! ,#! '$1%,1!
com as normas da ABNT.
NOTA: as ilustrações do Anexo II, com formato da página de texto, foram extraídas da Norma ABNT obtida no “link”
<&&3:ss3.$>(5'4AD%s,1$.>#5&14s1%(#5&'$1#4)'D5&)'3')R'5$1.R#%A3,I

./
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Parágrafo único. As X1&'4! ,#! ^1,'36! #! '4! CW5,($'/i#4! N(D+(1H%BZ$'4E! 501! 4#%01! $154(,#%','4! 5'!
$15&'H#>!,1!%#G.(4(&1!C>J5(>1!,14!>J5(>14E!G.'5&1!'1!5e>#%1!,#!+'.,'4!Z[',1!51!$'3.&!,#4&#!'%&(H1A
Art. 22. O vídeo do Documentário deverá conter o mínimo dos mínimos de 5 minutos de duração,
e máximo de 10 minutos, nos formatos geralmente aceitos MP4, MPG ou AVI.
T%&A! n=A! T! h($<'! ,#! W54$%(/01K! $.f1! >1,#+1! #4&B! 51! T5#[1! WK! '! #4&#! U#$%#&1K! 6! $1>.>! '! '>D'4! '4!
Categorias, e conterá: a categoria e o título da obra; e em relação ao autor: o pseudônimo; o nome civil;
1! ^*! ,1! '.&1%j! 1! 2`h! O3%g3%(1! #! ,1! ^#43154BR#+Qj! 1! #5,#%#/1! #! 2-`j! &#+#I15#j! #! #5,#%#/1! #+#&%o5($1A!
2154&'%01K!'(5,'K!,'!h($<'!,#!W54$%(/01K!1!3#,(,1!I1%>'+!,#!W54$%(/01!,1!&%'D'+<1K!$1>!'!$#4401!,#!,(%#(&14!
autorais ao Grande Oriente do Brasil, e a declaração de responsabilidade quanto à autoria e à originalidade
da obra concorrente, sempre assinados solidariamente pelo Responsável.

,:.-40-,(+78(.3<.17=.8
Art. 24. O segundo envelope, LACRADO, de que trata o § 6°, do artigo 18, trará sobrescritado, somente,
1!F\FY]L!UT!2TF-*L^WT)_\UWTK!1!`"-YUaXW_L!UL!TYFL^!#!1!&#%>1!CF%'D'+<1EA
T%&A!nrA!u4!m:;;!O51R#Q!<1%'4!,1!,('!n=!,1!>P4!,#!>'%/1!,1!'51!,#!n;89K!%#.5(%)4#)BK!5'!"#,#!,1!
Grande Oriente do Brasil, a Subcomissão designada pelo Presidente da Comissão Organizadora, e auxiliares,
41D! 1! %#H(4&%1! #! ,(R.+H'/01! ,'! Fc! *LNK! 3'%'! T2-WFT^! 14! F%'D'+<14! (54$%(&14K! ,#! '>D'4! '4! 2'&#H1%('4K
e avaliar o cumprimento dos aspectos formais, que consiste em:
'Q!R#%(Z$'%!1!$.>3%(>#5&1!I1%>'+!,14!%#G.(4(&14!#4&'D#+#$(,14!5#4&#!^#H.+'>#5&1j!
DQ!3#%&(5P5$('!,1!&%'D'+<1!'3%#4#5&',1!$1>!'!&#>B&($'!,1!$#%&'>#j!#
c) declarar, em primeira mão, os casos indeferidos, de inscrição eliminada e INSUBSISTENTES.
T%&A!nvA!"#%B!+(>(5'%>#5&#!(5,#I#%(,1!#!#+(>(5',1K!501!'$#(&1!#!4#>!'3%#$('/01!,1!>6%(&1K!1!&%'D'+<1!
que não atender às condições estabelecidas neste Regulamento.

+7(>01/,2.347(+.(2?-)47
T%&A!n9A!2','!21>(4401!w.+H',1%'!,#+(D#%'%B!41D%#!1!>6%(&1!,14!&%'D'+<14K!&#5,1!$1>1!3'%t>#&%14:
@0,347(A(-.+,567 (Categoria R):
I – conteúdo: coerência com o tema proposto; o caráter inovador das informações trazidas e
,1$.>#5&','4K! D#>! $1>1! 41D%#! 1! $15f.5&1! ,#! #R(,P5$('4! G.#! +#R#>! 74! $1%%#/i#4! 1.! %'&(Z$'/i#4! ,'4!
informações existentes e das conclusões aceitas e formadas;
II – criatividade: estilo criativo e forma original da criação do texto;
III – linguagem: correção da linguagem, objetividade, concisão e estilo;
Wc! !Z,#+(,',#:!',#%P5$('!#>!%#+'/01!'1!&#>'!#4&'D#+#$(,1j!.41!,#!(5I1%>'/i#4!#!51&J$('4!<(4&g%($'4!
pertinentes;
V – originalidade: conjugação de estilo e argumentação que revelem a produção e o pensamento
originais, do autor;
VI –!I.5,'>#5&'/01:!'%H.>#5&'/01!I.5,'>#5&','!#>!I'&14!<(4&g%($14K!+#H(4+'/01K!&%'D'+<14!$(#5&JZ$14!
e doutrina sobre o tema, com indicação da fonte;
VII –! 4#G.P5$('! +gH($':! '! 1D4#%Rt5$('! ,#! $1#%P5$('! #5&%#! 14! '%H.>#5&14K! '&14K! I'&14! #! $%151+1H('!
apontados ou apresentados.
@0,347(,7(+7 02.34B-)7 (Categoria D):
W! ! G.'+(,',#! &6$5($':! %1&#(%1! $1#%#5&#! $1>! 1! &#>'! 3%1314&1j! '! +gH($'! #! '4! (>'H#54! ,#R#>! #4&'%!
sintonizadas com o teor documental;
WW! !Z,#+(,',#:!',#%P5$('!#>!%#+'/01!'1!&#>'!#4&'D#+#$(,1j!$15&#e,1!3#%&(5#5&#!#!,#!$15I1%>(,',#!$1>!
o tema;
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III – criatividade: emprego de métodos e técnicas que façam atraente e inteligível o roteiro gravado;
Wc! !1%(H(5'+(,',#:!R#($.+'%!'4!$#5'4!,#!>1,1!'!>'5&#%!'!4(5&15('!$1>!'!$%151+1H('!,14!I'&14!<(4&g%($14!
e o sincronismo entre as imagens;
V –!I.5,'>#5&'/01:!'%H.>#5&'/01!I.5,'>#5&','!#>!I'&14!<(4&g%($14K!+#H(4+'/01K!&%'D'+<14!$(#5&JZ$14!
e doutrina sobre o tema, com indicação da fonte;
cW! !#[3%#4401!&6$5($':!(+.>(5'/01K!$1%&#4K!B.,(1!#!'%&#!Z5'+!G.#!%#4.+&#!#>!#>1/01!3'%'!1!#43#$&',1%j
VII –!4#G.P5$('!+gH($':!$1#%P5$('!#!$154(4&P5$('!#5&%#!'4!&1>','4K!4#>!41+./01!,#!$15&(5.(,',#A
Parágrafo Único. O voto do Relator terá peso 2 (dois) e os votos dos dois Vogais, em cada caso,
terão peso 1 (um) cada um.
T%&A! npA! L! ^#+'&1%! #! 14! ,1(4! c1H'(4K! ,#! $','! F%'D'+<1K! 3'44'%01! '4! _6,('4! `'%$('(4! '&%(D.J,'4K!
'1!`%#4(,#5&#!,'!21>(4401!w.+H',1%'!%#43#$&(R'K!G.#!$'+$.+'%B!_6,('!h(5'+!,1!F%'D'+<1A
§ 1º. 2','!_#>D%1!w.+H',1%!'&%(D.(%B!315&.'/i#4!'14!3'%t>#&%14!3%#R(4&14K!3'%'!$','!F%'D'+<1!41D!
sua alçada, para cada Categoria, mediante o artigo 27, variando de 0,00 (zero) a 10 (dez), com duas casas
decimais,
§ 2º. T!_6,('!`'%$('+K!,#!$','!F%'D'+<1K!6!'&%(D.J,'!3#+1!_#>D%1!w.+H',1%K!%#43#$&(R1K!31%!>#(1!,'!
média aritmética simples da soma das sete pontuações, referidas no §1º. anterior, que a passará ao Presidente
da Comissão.
§ 3º. T!_6,('!h(5'+!,1!F%'D'+<1K!,#&#%>(5','!3#+1!`%#4(,#5&#!,'!21>(4401!w.+H',1%'K!,'!2'&#H1%('!
respectiva, é obtida pela média aritmética ponderada, simples, na qual o Presidente aplica Peso 2 à Media
`'%$('+!,1!F%'D'+<1K!,1!^#+'&1%K!#!`#41!8K!3'%'!'4!$1%%#4315,#5&#4!51&'4!,14!c1H'(4A!
§ 4º. L!`%#4(,#5&#!,'!21>(4401!w.+H',1%'!3'44'!'!_6,('!h(5'+!,1!F%'D'+<1!7!21>(4401!L%H'5(M',1%'!
G.#K!131%&.5'>#5&#K!#>(&(%B!'!+(4&'!Z5'+K!,#!$','!2'&#H1%('K!5'!1%,#>!,#$%#4$#5&#!,'4!315&.'/i#4!1D&(,'4A
Art. 29. São critérios de desempate, para ambas as Categorias, nesta ordem:
a) a primeira maior média aritmética simples, sem Pesos, encontrada no âmbito da Comissão Julgadora,
na gradação de quesitos, do mais (item I) para o menos relevante (item VII), nominados no
artigo 27, para cada Categoria;
DQ!3#%4(4&(5,1!1!#>3'&#K!'!#4$1+<'!4#!,'%B!31%!,#+(D#%'/01!,1!"#$%#&B%(1)*#%'+!,#!-,.$'/01!#!2.+&.%'K!
$1>! R1&1! ,#! x.'+(,',#K! '44#441%',14! 3#+14! _#>D%14! w.+H',1%#4K! 3'44'5,1! 1O4Q! F%'D'+<1O4Q!!
C#>!,#>6%(&1E!'!$15$1%%#%!$1>!14!,#>'(4!&%'D'+<14K!4#!<1.R#%K!,#!>6,('4!(>#,('&'>#5&#!(5I#%(1%#4A
Art. 30. O Secretário-Geral de Educação e Cultura baixará instruções quanto ao calendário dos eventos
do CONCURSO GOB – 195 ANOS, sempre que necessário.
Art. 31. Os prêmios poderão deixar de ser concedidos, no âmbito de cada Categoria, caso a Comissão
L%H'5(M',1%'K!1.R(,14!14!w.+H',1%#4K!$15$+.'!3#+1!#5&#5,(>#5&1!,#!501!<'R#%!F%'D'+<14!>#%#$#,1%#4!,#!
premiação.

+7(-.8014,+7(.(.34-./,(+78(=-C2)78
Art. 32. Tão logo concluídos as atividades de análise e avaliações do mérito, as Comissões, reunidas
em sessão pública para a totalização das avaliações apresentadas e, ato contínuo, deliberar sobre a data
3'%'! (,#5&(Z$'/01! ,14! '.&1%#4K! $1>! '! 'D#%&.%'! ,14! &#%$#(%14! #5R#+13#4K! 3%#R(4&14! 51! ?! 9@K! ,1! '%&(H1! 8pK!
$15&#5,1!'4!Z$<'4!,#!(54$%(/01A
Art. 33. O resultado do concurso será comunicado aos candidatos por meio da TV GOB e do sítio
www.gob.org.br e, aos autores premiados, por via postal.
T%&A!=SA!L4!3%P>(14!4#%01!#5&%#H.#4!'14!H'5<',1%#4!'&%'R64!,14!*%'5,#!L%(#5&#4!-4&',.'(4!#!U(4&%(&'+A
Art. 35. A cada um dos concorrentes que participarem de todas as fases do CONCURSO GOB – 195
ANOS, bem como aos Mestres Maçons colaboradores, engajados nas diversas Comissões, será entregue
$#%&(Z$',1!,#!3'%&($(3'/01!(5,(R(,.'+A
.0
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+78(+)-.)478(,047-,)8(.(+,(, .)4,567(+,8( 73+)59.8(+7( 73 0-87
T%&A! =vA! L4! ,(%#(&14! '.&1%'(4! ,14! F%'D'+<14! 4.D>#&(,14! 74! $+B.4.+'4! ,#4&#! ^#H.+'>#5&1K! G.#%! 4#f'!
^#,'/01! G.#%! 4#f'! <(4&g%('! 31%! (>'H#54! #! R(4.'+K! #>! RJ,#14K! #! '3%#4#5&',14! 51! 2LX2Y^"L! *LN! !
195 ANOS, passam a integrar o acervo do patrimônio cultural do Grande Oriente do Brasil, reservando-se
aos autores o direito de publicar e disseminar, no todo ou em parte, e em língua portuguesa, os respectivos
&%'D'+<14K!D#>!$1>1!'1!*%'5,#!L%(#5&#!,1!N%'4(+!&1,14!14!,(%#(&14!,#!R#($.+'/01K!,#!FLUL"!14!F%'D'+<14K!
premiados ou não, por quaisquer meios, métodos e formas, inclusive proceder à conversões para qualquer
língua ou idioma, proceder às revisões de seus textos, segundo os padrões da Norma Culta, da linguagem,
padrões geralmente aceitos para formatação digital de imagens dinâmicas (vídeo), independentemente de
autorização dos autores.
Art. 37. A inscrição e a participação no CONCURSO GOB – 195 ANOS implicam, desde logo,
a aceitação de todas as normas e exigência regulamentares, condição a ser expressa em declaração
constante do formulário de inscrição.
Parágrafo único. O descumprimento de qualquer das regras estabelecidas para o CONCURSO GOB
! 8mr! TXL"K! #>! #43#$('+! '4! $154&'5&#4! ,#4&#! ^#H.+'>#5&1K! (>3+($'%B! 5'! (>#,('&'! ,#4$+'44(Z$'/01! ,1!
F%'D'+<1A

+,8(+)8=78)59.8(D)3,)8
Art. 38. A inscrição no CONCURSO GOB – 195 ANOS implica a aceitação ampla, geral e irrestrita das
regras e cláusulas do presente Decreto.
Art. 39. O presente dispositivo legal e Regulamento obriga seus participantes inscritos e respectivos
^#43154BR#(4K!<#%,#(%14K!$#44(15B%(14!#!4.$#441%#4!'!G.'+G.#%!&J&.+1A
T%&A!S;A!T!#5&%#H'!,1!F%'D'+<1K!I1%>'+>#5&#!(54$%(&1!51!2LX2Y^"L!*LN! !8mr!TXL"K!&#>!$'%B&#%!
irreversível, irrevogável, irrenunciável e não comporta arrependimento.
Art. 41. Caso algum dos autores premiados não puder comparecer à solenidade de entrega da
premiação, poderá designar bastante procurador para este ato.
Art. 42. Os autores respondem, junto com o Responsável, pela originalidade e veracidade das opiniões
#! 'Z%>'/i#4! $15&(,'4! 514! 4#.4! %#43#$&(R14! &%'D'+<14K! (4#5&'5,1! 1! *%'5,#! L%(#5&#! ,1! N%'4(+! ,#! G.'+G.#%!
responsabilidade, seja quanto à autoria ou opiniões.
Art. 43. Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário Geral de Educação e Cultura, ouvidas as
Comissões auxiliares.
Dado e traçado no Gabinete do Grão-Mestre Geral, em Brasília, Distrito Federal, aos vinte e três dias
do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, da E V e 194o da fundação do Grande Oriente do
Brasil.

!"#$%&%'()*"+,'*(-!.%'
Grão-Mestre Geral, em exercício

/,.*0&,(12&*03,(4!.5!%2"*
Secr

Geral de Administração e Patrimônio

6'7",.,%0(8,'7*(/2+%2",
Secr

Geral da Guarda dos Selos
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