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EDITAL 2015: CONCURSO NACIONAL UNIVERSITÁRIO DE 
REDAÇÕES 

100 ANOS DO GENOCÍDIO ARMÊNIO (1915-2015) 

TEMA: “NEGAÇÃO DO GENOCÍDIO ARMÊNIO: UMA VIOLAÇÃO D OS 
DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS” 

1. APRESENTAÇÃO: SOBRE O CONCURSO: 

O Comitê Brasileiro do Centenário do Genocídio Armênio promove o Concurso Nacional 
de Redações que tem por finalidade divulgar a História do Genocídio Armênio entre os 
estudantes universitários que estejam cursando a graduação e regularmente inscritos no ano 
de 2015 em qualquer curso e em de uma instituição de ensino superior no Brasil no ano de 
2015.  

O concurso universitário consiste da apresentação de um artigo sobre o tema supracitado: 
“NEGAÇÃO DO GENOCÍDIO ARMÊNIO: UMA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS FUNDAMENTAIS”. O candidato deve discorrer sobre a importância do 
reconhecimento do genocídio armênio pelo Estado brasileiro, como elemento de relevância 
para a reconstituição da justiça histórica a partir do respeito à pessoa humana, sem nenhum 
pretexto discriminatório, com ênfase nos direitos humanos fundamentais.  

2. SOBRE A REDAÇÃO: formato e conteúdo 

2.1. O formato do concurso compreende na apresentação de um artigo entre 1.500 e 2.500 
palavras (cerca de 5 páginas) em formato Word, fonte 12, Times New Roman, espaço 1,5, 
submetido no endereço https://recad.wufoo.eu/forms/concurso-nacional/, de autoria de 
estudante universitário regularmente matriculado em curso de graduação em qualquer 
instituição brasileira de ensino superior. O artigo deve apresentar referências 
bibliográficas para fundamentar a argumentação do autor, e tais devem constar em citadas 
em nota de rodapé (fonte 10, Times New Roman), não sendo essas contabilizadas no 
limite de contagem de palavras.  

2.2. O texto da redação deve ser original, inédito, feita elaborado exclusivamente para o 
concurso nos termos deste edital e deverá contribuir para fomentar o debate sobre o tema 
na sociedade brasileira, a fim de formar consciência da magnitude do tema e sua 
relevância internacional, junto aos esforços políticos, jurídicos e acadêmicos para que a 
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República Federativa do Brasil reconheça formalmente o massacre dos armênios no 
Império Otomano, atual República da Turquia, desde 1915, como um genocídio. 

2.3. A redação deverá trazer no cabeçalho um título original, não devendo repetir o título 
do tema deste concurso. 

2.4. O candidato deverá redigir o seu texto fundamentando-se: 

a) no conceito de Genocídio: palavra criada por Raphael Lemkin, composta pela união 
do vocábulo grego genos que significa povo, etnia ou nação; e do sufixo -cídio, 
originário do latim caedere, que significa matar. Genocídio é o planejamento e a 
destruição intencional dos direitos humanos fundamentais, da vida de um povo, de 
uma nação sob discriminação étnica-racial, religiosa, para o domínio territorial 
executado por interesses geopolíticos e econômicos. 

A convenção da ONU de 9 de dezembro de 1948, para a prevenção e punição do 
crime de genocídio define da seguinte forma:  

 

Artigo 2° - Na presente Convenção, entende-se por genocídio qualquer dos seguintes 
atos, cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, 
étnico, racial ou religioso, enquanto tal: 
(a) assassinato de membros do grupo; 
(b) dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo; 
(c) sujeição intencional do grupo a condições de vida pensadas para provocar sua 
destruição física total ou parcial; 
(d) medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo; 
(e) transferência à força de crianças do grupo para outro grupo. 

 
b) nos artigos da Declaração Universal dos Direitos dos Povos, firmada em Argel, em 
4 de julho de 1976, que assim dispõem, em seu artigo 1º que: artigo 1o: “Todo povo 
tem direito à existência”; artigo 2º: “É inviolável a todo povo o direito ao respeito à 
sua identidade nacional ou cultural.”; artigo 3º: “Todo povo tem o direito de manter a 
posse pacífica do seu território e voltar a ele, se tiver sido expulso”; artigo 4º: dispõe 
que: “Ninguém será submetido, por sua identidade nacional ou cultural, a massacre, 
tortura, perseguição, deportação, expulsão ou a condições de vida que possam 
comprometer a identidade ou integridade do povo ao qual pertence”. 

É relevante acrescentar que o Tribunal Permanente dos Povos foi criado para julgar os 
principais crimes internacionais. Entre 13 e 16 de abril de 1984, em Paris, um 
processo especial foi aberto para apurar a denúncia do Genocídio Armênio. Desde 
então ficou caracterizada:   

* A “ocorrência do genocídio”; 
* A “responsabilidade do Estado Turco;  
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* E, como consequência, a ¨degradação e perversão da humanidade como um 
todo¨.  

Considerando-se que: 

 c) nos Direitos Fundamentais do Homem: 

• Todo ser humano tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao gozo de 
condições de vida adequadas, de tal qualidade que lhe permita levar uma vida digna; 

• Que direitos fundamentais são princípios filosóficos e jurídicos, são direitos 
vinculados à esfera de direito constitucional de cada estado, extensivo ao direito 
internacional; 

• Direitos humanos fundamentais são direitos essenciais, indisponíveis, irrenunciáveis, 
irrevogáveis, invioláveis, são aqueles sem os quais as pessoas não sobrevivem; 

• Que direitos humanos fundamentais são imprescritíveis (convenção sobre 
imprescritibilidade, assembleia geral da ONU de 26 de novembro de 1968);  
 
2.4. No conceito de genocídio armênio enquanto Crime contra a Humanidade, sendo: 

• Que o genocídio armênio é o protótipo, um acontecimento inaugural dos genocídios 
contemporâneos; 

• Que o genocídio armênio foi planejado pelo império otomano e executado desde o 
final do século XIX, culminando entre 1915 e 1923 durando até 1923; ultrapassou o 
século XX, e suas consequências se estendem-se até hoje; 

• Que a negação por parte da Turquia perpetua o crime de genocídio; 
• Que genocídio é a pior forma de intolerância contra a diversidade humana; 

• Que a impunidade e falta de reparação dos danos materiais e morais dá margem à 
repetição de outras atrocidades contemporâneas que assistimos diariamente em todo 
mundo; 

 

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:  

Podem participar estudantes universitários entre 18 e 36 anos (à época da data limite da 
inscrição), regularmente inscritos cursando regularmente em um curso de graduação em 
qualquer instituição brasileira de ensino superior (IES) reconhecida pelo MEC. Os candidatos 
devem apresentar comprovante de matrícula vigente emitido pela IES.  

As inscrições serão realizadas através do website https://recad.wufoo.eu/forms/concurso-
nacional/ onde o candidato deverá: 

• Preencher a Ficha de Inscrição, indicando seus dados pessoais; 

• Anexar o texto da redação, com título criativo e sem identificação no texto ou nas 
propriedades do documento Word. (Fichas com dados incompletos serão devolvidas 
não garantindo a inscrição); 



4 

 

• Anexar comprovante de inscrição regular em curso superior emitido pela secretaria da 
respectiva instituição, com data recente (com validade de 1 mês da data de emissão). 

No momento da inscrição e correspondente apresentação da redação trabalhos todos os 
participantes  concordam em ceder os direitos autorais dos respectivos artigos à comissão 
avaliadora que poderá utilizá-los de forma gratuita, definitiva e por tempo indeterminado o 
texto completo do artigo em todo e qualquer meio de divulgação da mídia, imprensa, 
televisão, rádio, internet, livros, cinema, teatro, banners, etc., e outros que se apresentem 
oportunos para a divulgação e difusão do genocídio armênio sem nenhuma restrição, desde 
que se mencionada a autoria dos artigos. 

4. PRAZOS PARA A INSCRIÇÃO  

As inscrições poderão ser realizadas a partir das 00h do dia 10/03/2015 até às 23:59h do dia 
01/05/2015, horário de Brasília. 

5. COMISSÃO AVALIADORA: 

A Comissão Avaliadora será composta por especialistas nas áreas de História, Direito e 
Letras, todos com ênfase nos estudos da história e cultura armênias, bem como com 
experiência em assuntos do Direito Internacional e Direitos Humanos. Os especialistas 
avaliarão os artigos concorrentes de forma “cega”, isto é, sem ter o conhecimento da 
identidade do autor, de forma a garantir a lisura e idoneidade do processo. Cabe à comissão 
avaliadora definir os melhores artigos e classificá-los de acordo com os seus critérios 
definidos com antecedência. 

6. PREMIAÇÃO: 

O autor do melhor artigo classificado em 1o lugar será premiado com uma viagem cultural de 
10 dias para a República da Armênia com suas despesas de transporte, hospedagem e 
alimentação pagas Comitê Brasileiro do Centenário do Genocídio Armênio. Não estão 
incluídas despesas com emissão de passaporte. O vencedor terá até 365 dias, a contar da data 
da premiação, para usufruir do seu prêmio. 

Os dois melhores artigos classificados em 2o e 3o lugares subsequentes serão premiados cada 
qual com um tablet cada, de modelos distintos. 

Além dos classificados, a Comissão Julgadora poderá indicar mais duas menções honrosas 
para artigos que, embora não tenham sido premiados, tenham abordado o tema proposto de 
maneira original e fundamentada. 

Todos os participantes premiados receberão certificados de participação. 

A premiação dos vencedores será feita em solenidade realizada pelo Comitê Brasileiro do 
Centenário do Genocídio Armênio, em parceria com a Embaixada da República da Armênia 
no Brasil e com o Consulado Geral Honorário da República da Armênia em São Paulo. O 
comparecimento do vencedor do concurso é condição sine qua non para o usufruto da 
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premiação. Esta comissão irá avaliar a possibilidade de custeio do deslocamento do vencedor, 
caso o mesmo não seja residente da cidade de São Paulo. 

7. CRONOGRAMA:  
Divulgação: Fevereiro, março e abril de 2015. 
Data inicial de inscrição: 10 de março de 2015. 
Data final de inscrição (deadline): 1º de maio de 2015 
Avaliação:  Maio e junho de 2015 
Divulgação dos vencedores: 1º de julho de 2015 
Premiação: Segunda quinzena de setembro, em cerimônia por ocasião da comemoração 
da independência da República da Armênia, em data ainda a definir. 
 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS: 
1. Serão aceitos apenas artigos originais, escritos pelo candidato proponente, não sendo 

permitida coautoria. 
2. O artigo não pode estar em desacordo com o formato proposto: entre 1.500 e 2.500 

palavras, em formato Word. 
3. Os candidatos devem fazer a inscrição preenchendo os requisitos apresentados no 

website, incluindo dados pessoais, documentação comprobatória e o artigo. 
Candidaturas incompletas não serão aceitas. 

4. A inscrição do concurso será gratuita. 

5. Os candidatos não podem ter parentesco de primeiro ou segundo grau com os 
funcionários do Consulado-Geral da República da Armênia ou com os membros do 
Comitê Brasileiro para o Centenário do Genocídio Armênio. Essa condição será 
averiguada por uma comissão antes dos artigos serem repassados à comissão 
avaliadora. 

6. Em caso de dúvidas, escreva para concurso100anos@gmail.com. Esse email NÃO 
deve ser utilizado para submissão de trabalhos e documentação. 


