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Concurso de Poemas do Observatório da Vida Estudantil – Campus dos Malês

Ao participar do concurso, os candidatos aceitam as cláusulas e condições aqui presentes. O concurso
consiste no envio de poemas que versam sobre temáticas diversas relacionadas a vivência estudantil. 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 O Concurso de Poemas, promovido pelo Observatório da Vida Estudantil da equipe do Campus dos
Malês, é  aberto aos estudantes matriculados em um dos cursos da Universidade Internacional da
Integração  da  Lusofonia  Afro-brasileira  (UNILAB)  no  campus  dos  Malês localizado  em  São
Francisco do Conde, Bahia. Os poemas devem retratar o cotidiano da vida estudantil dos estudantes do
campus dos Malês, dentro ou além dos muros da Universidade.
1.2 O presente edital selecionará e premiará poemas que proponham uma reflexão ampla sobre o tema
explicitado no item 1.1.
1.3 O poema deverá ser original e inédito. Isso significa que não poderão ter sido publicados ou postados
na internet, ou em qualquer outro meio de comunicação.
1.4 Os Poemas selecionados serão expostos no varal e recitados durante o “Ciclo de Reflexões sobre a
Vida Estudantil” entre os dias 25 e 26 de julho. Haverá a opção do/a próprio/a autor/a declamar o poema.
Caso o/a autor/a não declame, ele/a autoriza que o poema seja declamado por terceiros designados pela
Organização do evento.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1. As inscrições estarão abertas no período de  06 a 15 de Julho de 2019. As inscrições serão feitas
EXCLUSIVAMENTE através do formulário no link: https://forms.gle/4cwUHpRqLtNqVqcY9

I. O poema deverá ser anexado no formulário de inscrição, em formato Word (.doc ou .docx),  
sem identificação de autoria.
2.2. As inscrições são gratuitas.

2.3 As seguintes características dos poemas deverão ser observadas:
I. Serão aceitos poemas em língua portuguesa e em língua materna (com tradução em língua  
portuguesa) dos países da Integração na UNILAB;
II. Limite de trinta e cinco linhas contando linhas sem texto;
III. Cada autor(a) poderá submeter um poema ao concurso.

       2.3.1 Caso o/a autor/a submete mais de um poema, será considerado o último submetido.
2.4.  Os  candidatos  inscritos  são  responsáveis  pelo  conteúdo  dos  poemas,  incluindo a  veracidade  da
autoria e autorização da publicação. 

I. Quando inscrito, os participantes cedem ao Observatório da Vida Estudantil os direitos sobre os
poemas enviados e autorizam o uso dos mesmos em todo e qualquer material, documentos e  
meios de comunicação.
II. Será solicitada a assinatura de uma Autorização de publicação para os/as autores dos poemas 
selecionados.

2.5. Ao  se  inscreverem  no  concurso,  todos  os  candidatos  aceitam  automaticamente  todas  as
cláusulas e condições estabelecidas no presente regulamento.

https://forms.gle/4cwUHpRqLtNqVqcY9


I. As inscrições que não estiverem de acordo com o edital serão automaticamente eliminadas.

3. DA SELEÇÃO
3.1 Todas as proponentes que enviarem seus poemas respeitando as cláusulas do edital receberão um
certificado de reconhecimento.
3.2. A seleção dos ganhadores será realizada por uma Comissão Técnica por avaliação às cegas.
3.3. A Comissão Técnica encarregada da seleção dos poemas será composta por docentes internos de
países da CPLP,
3.4. A comissão técnica avaliará:

(I) criatividade e originalidade;
(II) adequação do texto;
(III) impacto e qualidade;

4. DA PREMIAÇÃO
4.1. Serão entregues certificados de reconhecimento aos proponentes.

I. Será realizada uma exposição coletiva dos poemas enviadas, no Ciclo de Reflexões sobre a  
Vida Estudantil.

4.2. Os três primeiros colocados receberão um certificado contendo a colocação no concurso.
4.3 Os três primeiros classificados receberam premiações especiais definido pela organização.

5. CRONOGRAMA
Submissão das inscrições 06 a 15 de Julho de 2019
Período de Avaliação 15 a 20 de julho de 2019
Exposição dos poemas inscritos 25 e 26 de julho
Divulgação dos três primeiros 
lugares Entre 25 e 26 de julho (a divulgar)

6. Disposições Gerais
6.1  Os  casos  omissos  serão  analisados  e  resolvidos  pela  Equipe  Local  do  Observatório  da  Vida
Estudantil/Malês.
6.2. Para mais informações contatar a comissão através do e-mail: observe.ba@unilab.edu.br  

São Francisco do Conde/ BA, 08 de julho de 2019

Equipe Local do Observatório da Vida Estudantil/Malês
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