Casa de Cultura Euclides da Cunha
Rua Marechal Floriano, 105 – Centro
São José do Rio Pardo – SP
Tel.: (19) 3681 6424
E-mail: casadeculturaeuclidesdacunha@gmail.com
Site: www.casaeuclidiana.org.br

REGULAMENTO SEMANA EUCLIDIANA 2018
80 ANOS DE SEMANA EUCLIDIANA: HISTÓRIA, MEMÓRIA E
RESISTÊNCIA

1. Ciclo de Estudos
1.1. Área Inicial
 Destinada aos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I.
1.2. Área I A


Destinada aos alunos do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental II.

1.3. Área I B


Destinada aos alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental II.

1.4. Área II


Destinada aos alunos do Ensino Médio

1.5. Área III


Destinada aos alunos do 3º grau (universidades) e demais interessados em pesquisar
assuntos relacionados a Euclides da Cunha.

2. Inscrições


Serão realizadas de 21 de maio a 06 de julho de 2018.



As instituições poderão inscrever os alunos que estiverem interessados e que já
tenham um pré-estudo sobre o autor e suas obras.
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2.1. Participantes de São José do Rio Pardo


As fichas de inscrição serão encaminhadas para a escola e a mesma deverá devolvêla no período citado acima na Casa de Cultura Euclides da Cunha (Rua Marechal
Floriano, 105 – Centro – São José do Rio Pardo – SP).

2.2. Participantes de outras cidades


As inscrições deverão ser realizadas através do site da Casa de Cultura Euclides da
Cunha www.casaeuclidiana.org.br no período citado acima.

3. Da Participação
3.1. Ciclo-estudos


Cerne da Semana Euclidiana, sendo assim, a presença dos alunos de todas as áreas
é obrigatória.

3.2. Abertura Oficial


Obrigatória a presença dos alunos da área II (ensino médio), área III (universitários
e pesquisadores) e professores.

3.3. Mesas-redondas


Serão obrigatórias para os alunos das Áreas II e III.

3.4. Palestras


Serão Obrigatórias para os alunos das Áreas II e III.

3.5. Conferência Oficial


Será obrigatória a presença dos alunos da Área II, III e professores.

3.6.Controle de Presença


O maratonista poderá faltar as aulas mediante justificativa por escrito entregue ao
coordenador do Ciclo e/ou à direção da Casa de Cultura Euclides da Cunha em até
24 horas após o ocorrido. Após análise, o maratonista receberá o parecer da
aceitação ou não justificativa apresentada.



O horário do Ciclo de Estudos deverá ser cumprido rigorosamente do início ao fim,
não sendo permitido a entrada e saída durante a sua realização.
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3.7.Trabalhos Acadêmicos
 Será obrigatória a presença dos alunos das Áreas II, III e professores.

3.8. Descumprimento


A participação nas atividades cívico-culturais será controlada com o registro de
presença ou ausência do maratonista. O não cumprimento das normas implicará em
desligamento e desclassificação do maratonista com notificação ao mesmo e à sua
escola de origem, assim que confirmado.



O maratonista que não cumprir / respeitar o horário do Ciclo poderá ter seu crachá
e controle de presença recolhidos e será automaticamente desligado da Semana
Euclidiana.



O desrespeito aos professores, funcionários e colegas será advertido.

4. Alojamento (maratonistas de outras cidades)
4.1. Chegada dos Maratonistas


Deverão apresentar-se na Casa de Cultura Euclides da Cunha, em São José do Rio
Pardo no dia 08 de agosto de 2018, das 15h30 às 20h30.



O Alojamento no dia 08 de agosto será liberado a partir das 18:00.



As refeições serão liberadas a partir do dia 09 de agosto.



Receberão um crachá que deverá ser utilizado durante todo o tempo em local visível,
para que possa utilizar o alojamento.

4.2. Horários


Serão afixados em local visível no alojamento para que sejam cumpridos
rigorosamente.

4.3. Outros


Não serão permitidos entrada de estranhos no alojamento e refeitório.



Proibida entrada de bebida alcoólica no alojamento e refeitório.



Qualquer incidente comunicar imediatamente aos coordenadores



Caso o maratonista não cumpra essas regras, terão seus crachás recolhidos e seus
responsáveis serão informados do seu retorno à origem.



A organização não se responsabilizará por objetos pessoais ou de valor que
sejam perdidos no alojamento.
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5. Temas trabalhados


Os temas que serão abordados durante a Semana Euclidiana estarão na página
da Casa de Cultura Euclides da Cunha (www.casaeuclidiana.org.br), onde os
estudantes encontrarão subsídios para a Maratona Intelectual.



Além do site, os maratonistas receberão a Revista Cultura Euclidiana, onde
constam todos os textos que serão trabalhados pelos professores durante os
Ciclos de Estudos.

6. Maratona Intelectual
6.1. Provas


As provas serão formuladas respeitando o nível de cada área (I, II e III).



As provas irão conter questões objetivas e dissertativas.



Serão corrigidas por uma comissão designada pela Casa de Cultura Euclides da
Cunha.

6.2. Divulgação do resultado


A divulgação será realizada no dia 02 de dezembro de 2016, data comemorativa
do lançamento do livro “Os Sertões”.



O resultado poderá ser encontrado no site www.casaeuclidiana.org.br ou na Casa
de Cultura Euclides da Cunha.

7. Premiação
7.1. Classificação


Receberão o prêmio em dinheiro os três primeiros maratonistas classificados de
cada área.



Do quarto ao quinto lugar os alunos receberão um certificado de menção
honrosa.

7.2. Entrega do prêmio

 Será realizada no ano seguinte durante a Semana Euclidiana 2019.
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