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REGULAMENTO 01/2022 – CBI/RGT 

 

CONCURSO CULTURAL PARA NOMEAÇÃO DA BIBLIOTECA DO IFSP 

CÂMPUS REGISTRO 

 

A Comissão da VIII Semana da Leitura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 

Paulo, Câmpus Registro, instituída pela Portaria Nº 33/2022 – DRG/RGT, torna público o Regulamento 

01/2022 – CBI/RGT, destinado ao processo de escolha do nome da Biblioteca do IFSP Câmpus Registro. 

 

1. Das Etapas: 

1.1. O Concurso Cultural terá cinco etapas: 

1ª Etapa: Sugestão dos nomes das escritoras ou escritores pela comunidade interna 

2ª Etapa: Análise e seleção dos dez nomes mais sugeridos. 

3º Etapa: Divulgação para a comunidade de breve biografia dos escritores finalistas.  

4ª Etapa: Votação durante a VIII Semana da Leitura. 

5ª Etapa: Apuração e divulgação do nome eleito. 

 

2. Da sugestão de nomes: 

2.1. Será disponibilizado à comunidade interna do IFSP Câmpus Registro (Discentes e Servidores) 

canais para sugestão de nomes de escritoras ou escritores para nomear a Biblioteca. Os alunos e 

servidores poderão sugerir os nomes, presencialmente, através da caixa de sugestões localizada no 

Bloco B, em frente à Biblioteca, ou através do formulário online, que será disponibilizado através 

do portal www.rgt.ifsp.edu.br e enviado através do e-mail institucional. 

2.2. Os nomes sugeridos devem ser de escritoras ou escritores brasileiros ou que tenham publicado sua 

obra originalmente no Brasil.  

2.3. De acordo com a Lei nº 12.781 de 10 de janeiro de 2013: 

“ Art. 1 º É proibido, em todo o território nacional, atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela 

defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem público, de qualquer natureza, 

pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta. ” 

2.4. É possível sugerir mais de um nome. 

 

http://www.rgt.ifsp.edu.br/
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3. Dos critérios de seleção: 

3.1. A análise das sugestões feitas pela Comissão da VIII Semana da Leitura terá como critério: 

3.1.1. O item 2.2 deste Regulamento; 

3.1.2. A Lei nº 12.781 de 10 de janeiro de 2013; 

3.1.3. Não coincidir com o nome de quaisquer Bibliotecas do conjunto de Bibliotecas do Instituto 

Federal de São Paulo. 

3.2. Desempate e casos omissos serão conduzidos pela Comissão da VIII Semana da Leitura. 

 

4. Da divulgação dos finalistas: 

4.1. A divulgação e biografia dos nomes finalistas serão feitas através do portal www.rgt.ifsp.edu.br, 

da página do Facebook www.facebook.com/IfspBibliotecaDoCampusDeRegistro e do Instagram 

@bibliotecaifspregistro. 

 

5. Da votação: 

5.1. A votação ocorrerá nos dias 18 e 19 de abril de 2022, durante a VIII Semana da Leitura. 

5.2. A lista dos alunos e servidores aptos a votar será publicada no portal www.rgt.ifsp.edu.br na 

semana anterior ao evento. 

5.3. A votação deverá ser feita na Biblioteca (Bloco B) nos horários a serem publicados com a lista dos 

alunos e servidores aptos a votar. 

5.4. A votação será efetuada em cédulas impressas, nas quais constarão os nomes dos dez escritores 

selecionados na 2ª Etapa. 

5.5. O eleitor poderá votar apenas uma vez. 

5.6. É obrigatória a apresentação da carteira de estudante, identificação funcional ou documento com 

foto. 

 

6. Da apuração dos votos: 

6.1. A apuração dos votos será feita pela Comissão da VIII Semana da Leitura no dia 20 de abril de 

2022. 

6.2. Será escolhida/o como nome da Biblioteca do IFSP Câmpus Registro aquela/e que obtiver maior 

número de votos. 

6.3. Em caso de empate, caberá à Comissão da VIII Semana da Leitura a análise da autora ou autor que 

possuir maior relevância para a educação e Literatura Brasileira. 

http://www.rgt.ifsp.edu.br/
http://www.facebook.com/IfspBibliotecaDoCampusDeRegistro
http://www.rgt.ifsp.edu.br/
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6.4. A divulgação do nome acontecerá entre os dias 20 e 29 de abril de 2022. 

6.5. Os casos omissos serão analisados pela Comissão da VIII Semana da Leitura. 

 

7. Cronograma: 

Atividade Previsão 

Sugestão dos nomes das escritoras ou escritores pela comunidade 

interna 
04 a 10/04 

Análise e seleção dos dez nomes mais sugeridos 11 a 13/04 

Divulgação para a comunidade de breve biografia dos escritores 

finalistas 
14 a 17/04 

Votação 18 e 19/04 

Apuração 20/04 

Divulgação do Resultado 20 a 29/04 

 

 

 

Registro, 04 de abril de 2022 

 

 

 

Marcio Lucio Rodrigues 

Diretor Adjunto de Ensino 
João Fabrício Pereira de Souza 

Coordenador de Biblioteca 

Maíra Prado da Silva 

Presidente da Comissão da VIII 

Semana da Leitura 
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