
I CONCURSO “POLO POÉTICO” 2014 

 “Gastei uma hora pensando um verso / que a pena não quer escrever. 
No entanto ele está cá dentro / inquieto, vivo. 

Ele está cá dentro / e não quer sair. 
Mas a poesia deste momento / inunda minha vida inteira.”  

(Carlos Drummond de Andrade) 

 
REGULAMENTO: 

 
O Polo Cederj Nova Friburgo junto à Coordenação do Curso de Letras torna público que estão abertas as 
inscrições para o I Concurso “Polo Poético”, a ser realizado no dia 16 de agosto de 2014, como parte da 
programação da I Jornada de Letras, cujo tema é “Palavras, mil faces da liberdade”. 
 
OBJETIVO 
 
O objetivo principal do I Concurso Polo Poético é fomentar e promover a cultura, possibilitando a articulação 
entre os alunos, as universidades vinculadas ao Consórcio Cederj e a comunidade externa. Paralelamente, 
deseja-se estimular e dar visibilidade à produção literária dos alunos. 
 
PARTICIPAÇÃO 
 
Poderão participar do I Concurso Polo Poético: 
 
I – Alunos de todos os cursos devidamente matriculados ou já formados no Polo Cederj Nova Friburgo. 
 
II – Cada aluno poderá participar inscrevendo apenas uma poesia. 
 
III – As poesias inscritas deverão ser inéditas, de autoria do candidato e escritas em verso. Não serão aceitos 
textos escritos em prosa. 
 
IV – O autor não deve se identificar no texto digitado e enviado para concorrer; deve utilizar um pseudônimo. 
 
IV – As poesias inscritas e selecionadas serão declamadas na data do evento pelo autor, caso queira, ou por 
outro declamador, que deverá ser indicado no ato da inscrição. 
 
V – Em sua temática, as poesias inscritas devem se filiar direta ou indiretamente ao tema do evento em que o 
concurso está inserido: “Palavras, mil faces da liberdade”. 
 
INSCRIÇÕES 
 
I - As inscrições serão realizadas no período de 19 de julho a 30 de julho somente pela internet, através do e-
mail concursopolopoetico@gmail.com. O candidato deverá enviar os seguintes dados no corpo da mensagem: 
nome, matrícula, curso, CPF, endereço e telefone (fixo e celular). Em anexo ao e-mail, deverá enviar sua poesia. 
 
II – As inscrições são gratuitas. 
 
III – Os poemas inscritos deverão ser enviados digitados em fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12 e 
espaçamento simples entrelinhas, contendo pseudônimo do autor/participante. Os textos não devem exceder 
duas laudas e devem ser feitos em uma coluna única. 
 
IV - O candidato deverá enviar os seguintes dados no corpo da mensagem do e-mail: nome completo, matrícula, 
curso, CPF, endereço e telefone (fixo e celular) para contato. Caso opte por não declamar sua poesia, o autor 



deverá incluir na mensagem de inscrição, além de seus dados, os mesmos dados pessoais do declamador. Este, 
caso não seja o próprio autor, deverá ser aluno do Polo (de qualquer curso). 
 
V – Ao inscrever-se, o candidato automaticamente autoriza o Polo CEDERJ de Nova Friburgo a publicar seu texto, 
bem como a divulgá-lo e/ou seu nome e imagem, em qualquer mídia, sem qualquer ônus ou encargo. 
 
SELEÇÃO E JULGAMENTO 
 
I – Serão classificados até 15 (quinze) poemas para a etapa final, que se realizará no dia 16 de agosto de 2014, 
como parte da programação da I Jornada de Letras. A divulgação das poesias classificadas será feita no dia 09 
de agosto de 2014 nos seguintes canais: no e-mail de inscrição do candidato, no mural do Polo e no Blog 
(polofriburgo.worpress.com). 
 
II – A seleção das poesias para a etapa final e seu julgamento no dia do evento serão realizados por profissionais 
ligados à área de Língua Portuguesa, Literatura, Teatro e Comunicação, escolhidos pela Comissão Organizadora 
do Concurso. A partir da data de divulgação, as mesmas poesias selecionadas para a etapa final estarão 
disponíveis para votação na Internet, no Blog do Polo (polofriburgo.worpress.com). 
 
III – Serão premiadas as três melhores poesias e o melhor intérprete, escolhidos pela Comissão Julgadora. Além 
disso, também será premiada a poesia mais votada na Internet.  
 
IV – Os prêmios são cumulativos. 
 
V – O julgamento dos textos concorrentes será feito com base nos seguintes critérios:  

i – Para os poemas: 1. Adequação ao tema; e 2. Literariedade poética (emprego de recursos característicos 
da poesia, ou ausência destes com intencionalidade reconhecida); 3. Criatividade e originalidade.  
ii – Para a declamação: 1. Domínio do texto; 2. Boa dicção e entonação; 3. Expressividade. 

 
VI – Os textos em que for verificada a presença de qualquer tipo de plágio serão excluídos do concurso. 
 
VII – A decisão da Comissão Julgadora é soberana, inquestionável e, portanto, não cabe recurso de qualquer 
natureza quanto à qualidade das poesias selecionadas. 
 
PREMIAÇÃO 
 
I – Os melhores textos e o melhor intérprete selecionados pela Comissão Julgadora, bem como a melhor poesia 
escolhida pelos internautas serão premiados com livros. 
 
II – Todos os autores de textos selecionados para a etapa final, assim como seus declamadores, receberão 
certificados de participação no Concurso. 
 
III – Os textos selecionados para a final serão publicados em uma coletânea do I Concurso Polo Poético de 2014, 
organizado pela Coordenação do Curso de Letras.  
 
CONDIÇÕES GERAIS 
 
I – Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora – a mesma responsável 
pela I Jornada de Letras do Polo EaD Nova Friburgo. 
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