
REGULAMENTO DO 13º FESTIVAL DE POESIA
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES

O Festival de Poesia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas
Gerais - Campus Inconfidentes acontecerá no período de 09/07/2021 a 06/10/2021, sendo
que no dia 06/10/2021, às 19h30, haverá a premiação, excepcionalmente apresentada em
uma Live, no YouTube da Casa das Artes, devido às regras de Afastamento Social, em razão
da pandemia de Covid-19.

OBJETIVOS
O Festival tem como objetivo divulgar a literatura, incentivar a produção de textos literários e
prestigiar os trabalhos dos alunos, ex-alunos, professores e colaboradores do Campus
Inconfidentes e da região.

TEMA
O 13º Festival de Poesia tem tema livre e homenageia Paulo Leminski.

NORMAS
► Podem participar do Festival, alunos do Ensino Médio do município ou de qualquer nível e
curso do IFSULDEMINAS, alunos egressos e colaboradores da Instituição.

► O participante deverá escolher a categoria na qual quer concorrer: autoria ou
interpretação.

► Cada inscrito poderá participar com apenas uma poesia.

► O poema poderá ser apresentado em grupo, desde que sejam respeitadas as regras
sanitárias em decorrência da pandemia de Covid-19.

► As inscrições acontecerão no período de 9 de julho a 9 de setembro, exclusivamente
on-line, via formulário Google, em link a ser amplamente divulgado.

► O participante deverá preencher o formulário, enviar uma cópia do poema e enviar o vídeo
com o qual concorrerá.

► No ato da inscrição, o participante deverá anexar cópia do poema com o qual participará
do Festival, previamente corrigido por um Professor de Língua Portuguesa.

► Caso o poema não esteja na inscrição, esta será invalidada pela Comissão do Festival.



► Caso o vídeo não seja disponibilizado no momento da inscrição, esta será invalidada pela
Comissão do Festival.

► A imagem do participante deverá aparecer no vídeo.

► O vídeo deverá ser gravado na posição horizontal. Quando for gravar, mantenha o celular
na posição horizontal para que a imagem, ao ser transmitida pelo computador ou tevê, não
fique no meio da tela e com faixas pretas.

►Os vídeos serão divulgados nas redes sociais da Instituição no período de 10/09 a
05/10/21.

► Os poemas inscritos para a categoria interpretação poderão ser da autoria do participante
ou de terceiros.

► Os jurados serão pessoas devidamente capacitadas e convidadas pelo Instituto.

► As poesias serão analisadas segundo os seguintes critérios:

1) Modalidade autoria: qualidade estética e criatividade
2) Modalidade interpretação: criatividade na interpretação, boa entonação, desenvoltura.
3) Nas duas modalidades, excepcionalmente neste ano, serão avaliadas a qualidade do som
e o cenário apresentados no vídeo.

► Haverá premiação para os três primeiros colocados de cada categoria.


