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Edital de seleção para publicação de originais da revista literária Poeme-se 

Edital 01/2016 

 

O Diretor Geral “Pro Tempore” do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – 

Campus Camaçari, no uso de suas atribuições e nos 

termos da Portaria Nº 269 de 13 de fevereiro de 

2009, faz saber aos interessados que estão abertas as 

submissões de textos para a revista Poeme-se. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

A revista Poeme-se constitui-se em um Projeto de Extensão caracterizado pela 

criação de um espaço de circulação dos textos literários de estudantes, servidores do 

IFBA - Camaçari e da comunidade externa camaçariense. Sua criação vincula-se ao 

objetivo de promover um espaço que estimule o letramento e a produção literária na 

comunidade. A revista terá circulação primordial em mídia digital. 

 Por meio deste edital, tornamos pública, para conhecimento dos interessados, a 

abertura das inscrições para apresentação de originais, visando a publicação na revista 

Poeme-se, a qual será regida pelas disposições descritas nos itens abaixo. 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO  

Art. 01: Poderão submeter textos à revista todos os estudantes, servidores do IFBa-

Camaçari e comunidade externa camaçariense. 

§ 1: 30% das publicações serão destinadas a autores da comunidade externa. 
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Art. 02: Os textos submetidos devem estar enquadrados entre os gêneros literários: 

conto, miniconto, crônica, poema, acrescidos ou não de ilustrações. Serão também 

recebidos os gêneros não literários – resenha e ilustrações – que versem sobre obras 

e/ou temas literários. 

Art. 03: Cada participante poderá inscrever até 02 (duas) obras inéditas. São 

consideradas inéditas as obras que nunca foram publicadas, impressas e/ ou 

classificadas em qualquer concurso de cunho literário. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 Art. 04: As inscrições serão efetuadas, gratuitamente, no período de 12 a 27 de maio de 

2016. 

Art. 05: Os textos devem ser encaminhados a partir da ficha de inscrição disponível em: 

https://docs.google.com/forms/d/1VyObnLU2rWk1UlvbUuE7bEznUvWc4WNptK-

zVN0cPIg/edit, com título e nome do autor. 

Art. 06: Ao se inscreverem, todos os candidatos aceitarão automaticamente as cláusulas 

e condições estabelecidas no presente regulamento. 

 

4. DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO  

Art. 07: As obras serão analisadas por uma comissão especialmente constituída para 

este fim.  

Art. 08: O pareceres acerca da submissão serão enviados aos inscritos, por e-mail, em 

junho de 2016. 

Art. 09: Não serão aceitos textos discriminatórios, pornográficos ou que façam apologia 

às drogas. 

Art. 10: Não serão aceitos textos não literários, salvo os mencionados item 02 (resenha 

e ilustração). 

Art. 11: A decisão da Comissão editorial é soberana e irrecorrível. 

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 12: Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela comissão editorial. 

Art. 13: As obras não selecionadas na primeira edição poderão incorporar novas 

edições.  

Art. 14: À comissão editorial, reserva-se o direito de:  

a) Utilizar os trabalhos selecionados, em material institucional, por prazo 

indeterminado. 
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b) Proceder a revisão gramatical das obras selecionadas, com a finalidade de 

publicação da Revista.  

c) Não efetuar, sob nenhuma forma, pagamento de direitos autorais.  

d) Não se responsabilizar por cópias, plágios ou fraudes. 

  

Parágrafo Único: Informações adicionais poderão ser obtidas através do contato 

revistapoemese@gmail.com. 

 

 

Camaçari, 11 de maio de 2016 

 

 

Affonso José de Sousa Alves Filho 

Diretor Geral Pró Tempore  

Mat. SIAPE 0268386 
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