Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima

PROJETO SARAU LITERÁRIO - PROGRAMA INOVA/2016

SELEÇÃO DE POEMAS
O Instituto Federal de Roraima-IFRR, através do Projeto Sarau Literário/ Programa INOVA/2016, com a finalidade de estimular a
produção literária poética entre os alunos do IFRR/Campus Boa Vista, institui o Edital que regulamenta a Seleção de Poemas para
compor a 2ª edição do livro de poesia Olhares Poéticos a ser lançado no final do ano letivo de 2016.
REGULAMENTO
1. Somente poderão participar alunos regularmente matriculados nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio do Instituto
Federal de Roraima - Campus Boa Vista.
2. O tema é livre e o poema deverá ser produzido em língua portuguesa.
3. Cada interessado poderá enviar até cinco (05) poemas, porém terá publicado até, no máximo, três (03) poemas.
4. Serão selecionados noventas (90) poemas para compor o livro.
5. Os autores das obras selecionadas automaticamente autorizam sua publicação na edição especial desta seleção nas versões
impressa e digital.
6. As inscrições são gratuitas.
INSCRIÇÕES
7. Os poemas deverão ser enviados para o e-mail <poesiaifrr@gmail.com>, devidamente identificados com nome, telefone,
turma e título(s) do(s) poema(s), caso tenha, obedecendo aos seguintes critérios:
a) os poemas devem ser digitados em editor de texto eletrônico Word;
b) fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12;
c) cada poema não deve exceder o limite de 01 (uma) lauda no tamanho A4;
8. O período de inscrição é de 15 de setembro de 2016 a 10 de outubro de 2016.
SELEÇÃO
9. Os poemas serão selecionados por uma comissão formada para este fim, composta por uma professora de Língua Portuguesa,
uma professa de Artes, um poeta e um representante dos alunos.
RESULTADO
10. A lista com o nome das poesias selecionadas será publicada no dia 15 de outubro de 2016, nos murais do IFRR/Campus Boa
Vista.
PUBLICAÇÃO
11. Os trabalhos selecionados serão publicados na 2ª edição do livro Olhares Poéticos, cabendo aos participantes a seguinte cota,
a título de direitos autorais desta edição: três (03) exemplares para cada autor.
12. O restante dos exemplares será distribuído gratuitamente em bibliotecas e instituições federais do estado.
DISPOSIÇÕES FINAIS
13. As inscrições fora das normas não serão aceitas.
14. Os autores das obras selecionadas automaticamente autorizam sua publicação na edição especial do livro em versão impressa.
15. Os selecionados concordam e permitem a divulgação de seu nome e imagem para a divulgação do livro.
16. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora.
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