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CRONOGRAMA DO CONCURSO LITERÁRIO

ETAPAS/ATIVIDADES DATA DE REALIZAÇÃO

Período de inscrição 06 a 17 de setembro de 2021

Período de avaliação das propostas 20 a 29 de setembro de 2021

Resultado final 30 de setembro de 2021

1 DO CONCURSO
1.1 O concurso tem finalidade de selecionar entre os alunos do IFMA – Campus Imperatriz
um POEMA que tenha como inspiração a temática da valorização da vida, alusiva ao
Setembro Amarelo.
1.2 Para concorrer, o interessado deverá inscrever o poema no período de 06 a 17 de
setembro de 2021 por meio de formulário eletrônico, com link disponibilizado no site do
IFMA e na conta da biblioteca no Instagram (@biblioteca.ifmaimperatriz).
1.3 O Concurso tem como objetivo eleger, seguindo as regras aqui determinadas e dentre
os participantes inscritos, os três melhores poemas.
1.4 Poderão participar do concurso literário apenas os alunos regularmente matriculados no
IFMA – Campus Imperatriz.
2 DAS INSCRIÇÕES
2.1 Os poemas inscritos pelos participantes deverão conter no mínimo 6 e no máximo 14
versos, utilizando no mínimo duas das seguintes palavras listadas abaixo:
VIDA, VIVER, SAÚDE MENTAL, VALE A PENA, ACOLHER, ESCUTAR ;
2.2 Os poemas que não fizeram o mínimo de versos ou que ultrapassarem o limite
estabelecido serão prontamente descartados e desclassificados do concurso.
2.3 O título do poema deverá ser atribuído pelo próprio candidato e é obrigatório.
2.4 Não serão aceitos poemas com palavras que incitem a violência contra si ou aos outros;
contrárias à moral; palavras de baixo calão; palavrões ou ofensas ao nome ou a moral de
qualquer pessoa física ou jurídica.
2.4.1 Da mesma forma, serão automaticamente desclassificados os poemas que fizerem
referências desonrosas a pessoas, locais, obras culturais, crenças, raça, cor, gênero,
orientação sexual, além daquelas protegidas por direitos autorais, ou que não se refiram ao
tema acima especificado.



2.5 Os participantes serão excluídos automaticamente do Concurso em caso de fraude
comprovada ou de apresentação de poemas que não sejam de sua autoria, podendo ainda
responder por crime de falsidade ideológica ou documental.
2.6 Cada aluno poderá apresentar apenas 1 poema.
3 FORMA DE JULGAMENTO
3.1 Todas as inscrições recebidas serão analisadas por uma Comissão Julgadora formada
por professores do IFMA / Campus Imperatriz. Serão selecionados os 3 (três) poemas mais
originais no entendimento da referida Comissão.
3.2 Os critérios de avaliação dos poemas são: originalidade, criatividade e ortografia.
3.3 A comissão julgadora não terá acesso aos nomes dos participantes, somente aos
poemas. Todas as decisões da Comissão Julgadora serão soberanas e irrecorríveis.
3.4 Após a avaliação, os 3 (três) poemas melhor pontuados serão divulgados a partir do dia
30 de SETEMBRO de 2021, bem como os nomes dos vencedores, no site do IFMA Campus
Imperatriz https://imperatriz.ifma.edu.br/, nos murais da escola e na conta da biblioteca no
Instagram (@biblioteca.ifmaimperatriz).
3.5 Na hipótese de constatação de uso de qualquer método fraudulento com o objetivo de
determinado participante obter qualquer vantagem em relação aos demais, a comissão
organizadora do Concurso poderá, a seu exclusivo critério, alterar e/ou anular a dinâmica
e/ou desclassificar aquele que obteve a vantagem, sem que seja devida qualquer
explicação para tanto.
3.6 Caso haja empate, o vencedor será aquele que obtiver maior pontuação no critério
originalidade.
4 DOS PRÊMIOS
4.1 Cada um dos 3 (três)autores dos melhores poemas receberá um prêmio. O 1°colocado
será premiado com um valor de R$350,00; o 2° colocado, com valor de R$250,00 e o
3°colocado com um valor de R$ 150,00.
4.2 Os ganhadores serão informados no instagram da biblioteca, via e-mail, whatsapp ou
telefonema. A premiação é individual e intransferível.
4.3 Estima-se que os ganhadores receberão os prêmios no prazo de até 60 (sessenta) dias,
contados da data de divulgação do resultado, o crédito será depositado em conta nominal
dos vencedores.
5 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
5.1 Quaisquer dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão
apreciadas e decididas pela Comissão Julgadora referida no item 3.1 deste Regulamento.
5.2 A simples participação neste concurso de incentivo à criatividade implica o total
conhecimento e aceitação irrestrita deste regulamento. Os poemas recebidos, premiados ou
não, poderão ser usados futuramente para compor atividades como exposição nos murais
da escola.
5.3 Os casos omissos serão decididos pela Comissão do concurso.
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