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REGULAMENTO
1. O “CONCURSO DE POESIA 2019” é uma promoção da Faculdade Vicentina
(FAVI), com sede na cidade de Curitiba, Paraná. Este concurso, além de incentivar a
arte e a cultura, tem por objetivo propiciar uma reflexão a respeito de temas sociais
atuais.
2. Para participar, é preciso submeter um poema relacionado ao tema do concurso,
até 15/09/19, pelo e-mail: concursopoesia2019@outlook.com. Além do poema, é
preciso enviar: nome completo, e-mail e telefone para contato.
3. Serão exigidas as seguintes especificações para o envio da poesia: anexo com
texto digitado nas extensões .doc, formato de folha A4, fonte Arial, tamanho 12, sem
espaçamento entre linhas, sem colunas, com o tamanho máximo de uma lauda e em
língua portuguesa, o que não impede o uso de termos estrangeiros. Na poesia, deve
constar o nome completo do autor e contato.
4. O responsável pela inscrição deve ter 16 anos completos até a data final do
concurso. Caso o autor seja menor de 16 anos, a inscrição deverá ser feita por um
responsável.
5. Ao realizar a inscrição, o participante receberá um e-mail de confirmação.
6. Cada participante poderá se inscrever somente uma vez, ou seja, só poderá enviar
uma poesia.
7. Todas as poesias participantes e a imagem dos seus autores poderão ser utilizadas
para fins publicitários pela Faculdade Vicentina. Para tanto, o responsável pelo envio
da poesia autoriza, a partir do ato de inscrição, o direito de uso da sua imagem e do
conteúdo da poesia pela FAVI.
Seleção
1. O júri será composto por professores da FAVI, além de poetas e críticos literários.
2. Os resultados são irrecorríveis.
3. Ao efetivar a inscrição o participante expressa total concordância com as
disposições deste Regulamento.
4. Poesias que não sejam de autoria própria não devem ser enviadas na inscrição,
podendo os responsáveis responder por eventuais penalidades constantes na Lei
9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que trata dos direitos autorais.
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5. O resultado será divulgado pelo site da FAVI, no dia 10 de outubro de 2019. A
comissão organizadora entrará em contato com os selecionados por e-mail.
Premiação
1. Todos os participantes receberão certificado de participação.
2. As melhores poesias serão publicadas em uma coletânea digital.
3. Será concedida Menção Honrosa para os 10 melhores poemas.
4. Haverá entrega de brindes aos 05 melhores poemas.
5. Para receber a Menção Honrosa e os brindes, o participante deverá se apresentar
na FAVI, no dia 22 de outubro de 2019, às 08 horas.
Disposições Finais
1. A Comissão Organizadora se reserva o direito de, a qualquer momento, alterar
quaisquer partes deste Regulamento, caso julgue necessário.

Curitiba, 2 de setembro de 2019.

