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PROJETO DIA DA POESIA
EDITAL
PROPONENTE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), campus
de Ubajara – instituição pública de ensino, inscrita no CNPJ/MF 10744098/0022-70, localizada
na rua Luís Cunha, s/nº, Monte Castelo, Ubajara.
1. OBJETO DO REGULAMENTO: Trata-se do DIA DA POESIA, um projeto cultural do IFCE campus
de Ubajara, que será realizado em quatro etapas: três chamadas para inscrição de poesias e um sarau,
que terá edital próprio a ser publicado.

2. Este projeto será regido pelas regras e condições presentes neste regulamento.
3. OBJETIVO DO PROJETO: Estimular os participantes a criarem e exibirem obras poéticas de sua autoria; receber e publicar poesias autorais dentro da instituição e/ou em suas redes sociais.
4. QUEM PODE PARTICIPAR: A comunidade interna (alunos e servidores do IFCE campus de Ubajara)
e a comunidade externa (moradores da serra da Ibiapaba). A idade mínima para participar é de 12 anos.
4.1 Pessoas com idade inferior a 18 anos precisam apresentar autorização dos pais, conforme modelo constante no anexo I.
5. DA INSCRIÇÃO: As inscrições serão feitas presencialmente na biblioteca do IF- CE campus de Ubajara, através do preenchimento de fichas numeradas e assinatura do termo de consentimento de publicação e entrega da obra, no período estabelecido no cronograma constante no anexo II.
5.1 DA FICHA DE INSCRIÇÃO: O participante deve informar no ato da inscrição se utilizará pseudônimo
ou não como autor da obra inscrita. Caso opte pelo próprio nome ou pseudônimo poderá inscrever
apenas uma obra por chamada.
5.2 DO TERMO DE CONSENTIMENTO DE PUBLICAÇÃO: O participante de- verá assinar o termo
autorizando a livre publicação de sua imagem e de sua obra, as- sumindo a responsabilidade pela originalidade e pelo conteúdo da mesma. O partici- pante receberá a cópia do termo de consentimento de
publicação.
6. DA ENTREGA DA OBRA: A poesia deve ser entregue das seguintes formas:
a) Impressa em papel A4, na fonte Time New Roman, tamanho 12, espaçamento entrelinhas
1,5.
b) Por email (arquivo em anexo, com número da inscrição e nome). No ‘assunto’ do email
colocar DIA DA POESIA. Enviar para diadapoesia@ifce.edu.br

OBS: A entrega física pode ser feita por teceiros através de procuração.
7. DA OBRA: A poesia será analisada de acordo com os seguintes critérios:
I.
II.
III.
IV.

Coerência com o tema (sugerido no anexo III)
Domínio da língua portuguesa na modalidade escrita
Não ferir a imagem e os princípios da instituição.
Não ferir a Declaração dos Direitos Humanos
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Somente as obras que atenderem a esses critérios é que serão publicadas.
7.1 COMISSÃO DE ANÁLISE DA OBRA: A comissão de análise da obra será composta por:
Anderson Douglas Freitas Pedrosa; Fernanda Holanda Borges; Kácio de Lima Evangelista; Lucilene Rocha de Oliveira; Luiza Elena Lucas Coutinho; Natália Ayres da Silva e Shirlieuda Santos
Sales Costa.
8. DISPOSIÇÕES FINAIS: Os participantes autorizam a utilização de todos os seus dados cadastrais, desde que respeitadas as disposições legais vigentes; autorizam a utilização de seus
nomes, imagem e som de voz para fins de divulgação, sem qualquer ônus à proponente; declaram,
desde já, ser responsáveis pela autoria das poesias encaminhadas e que as mesmas não constituem
plágio ou violação de quaisquer direitos de terceiros;
Os inscritos são responsáveis pela veracidade das informações fornecidas, bem como conteúdo
das respectivas poesias; além disso, reconhecem, aceitam e declaram expressamente que a proponente não poderá ser responsabilizada pela perda, dano ou prejuízo ao conteúdo das obras apresentadas.
Serão sumariamente desclassificadas as poesias feitas em desacordo com o disposto no item IV do
artigo 7 deste regulamento. As poesias em desacordo com os demais itens do artigo citado, poderão
ser revisadas e corrigidas pelo autor. A comissão de análise entrará em contato e o autor terá cinco
dias úteis para entregar presencialmente a obra com as devidas correções.
A participação no PROJETO é voluntária e gratuita.

Prof. Kácio de Lima Evangelista
coordenador do projeto
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ANEXO I

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DOS PAIS

Eu,____________________________________________, CPF ____________________________,
responsável
legal
por
_______________________________________________,
CPF
_________________________, autorizo a sua participação no projeto cultural Dia da Poesia, assim
como também a divulgação de sua imagem e de sua obra. Dessa forma assumo a responsabilidade
pela originalidade da poesia inscrita.
Local e data: ____________________________

_________________________________________
assinatura do responsável
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ANEXO II
CRONOGRAMA

Etapas

Período de inscrição

Divulgação do edital do projeto

08/02/2019

1º chamada

11/02 a 08/03/2019

Divulgação das poesias da 1º chamada

25/03/2019

2º chamada

25/03 a 19/04/2019

Divulgação das poesias da 2º chamada

06/05/2019

3º chamada

06/05 a 06/06/2019

Divulgação das poesias da 3º chamada

28/06/2019
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ANEXO III
TEMAS
Etapa
1º chamada

Temas
Preconceito
Machismo
Racismo
Sexismo

2º chamada

Vícios
Redes Sociais
Fake News
Bullying

3º chamada

Isolamento
Ansiedade
Modernidade Líquida
Imediatismo
Consumismo

