
 

O I Concurso Poético-artístico intitulado, Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo, será 

promovido pelo IFBA – campus Euclides da Cunha. A presente competição possui como objetivo 

apresentar aos alunos a criação literária como forma de dar significado à existência humana, além 

de estimular a escrita criativa em tempos de pandemia. Essa atividade também representa uma 

oportunidade significativa para o desenvolvimento intelectual e artístico dos participantes. Este 

regulamento tem como finalidade estipular as regras gerais para a participação no Concurso 

poético-artístico. 

 

1  DA PARTICIPAÇÃO 

1.1 Poderão se inscrever apenas alunos regularmente matriculados nos cursos do IFBA, campus 

Euclides da Cunha. 

1.2 Cada participante poderá inscrever apenas 1 (uma) produção. 

1.3 Os participantes precisam ser os autores dos gêneros submetidos e ter direitos sobre os mesmos. 

1.4 Todas as produções apresentadas ao concurso deverão ser originais e não poderão ter sido 

anteriormente submetidas a outro concurso. Caso o júri constate algum indício de plágio, a 

produção será automaticamente desclassificada.  

1.5 As produções deverão estar escritas em consonância com as regras gramaticais e considerando 

os limites do gênero escolhido, com as suas devidas licenças poéticas. 

 

2  DAS INSCRIÇÕES  

 

2.1 As inscrições são gratuitas. 

2.2 O período de inscrição se iniciará no dia 30 de junho de 2020 e se encerrará às 23h59min do 

dia 14 de julho de 2020 30 de julho (horário de Brasília), o prazo para envio das produções será 

a partir do dia 30 de junho até às 23h59min do dia 27 de julho 30 de julho. 

2.2.1 Inscrições realizadas posteriormente serão desconsideradas. 

2.3 Os candidatos deverão realizar a inscrição via formulário on-line: 

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdheWAGbQQLPC_c1aXHB6wVPJaAfKR0_wdZRnNbCTAHvQLrqA/

viewform?usp=pp_url>  
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2.4 Para efetivar a inscrição os participantes deverão enviar ao e-mail 

(concursopoeticoartistico@gmail.com), os seguintes documentos: 

a) Um arquivo em PDF com o texto do gênero que concorrerá. Os gêneros que deverão ser enviados 

na modalidade escrita são: poema, cordel, letra de música, monólogo, stand up, paródia, poesia 

em libras – limite máximo de 2 laudas.  

O gênero fotografia deverá ser enviado apenas como foto digital, em formato JPG. Já a pintura 

precisa estar digitalizada e encaminhada em formato PDF. A técnica de apreensão de ambos os 

gêneros é livre (desde que verse sobre o tema do concurso). Os candidatos que concorrerem ao 

gênero dança deverão enviar a gravação a partir de link compartilhável (respeitando o prazo 

máximo para envio conforme disposto no item 2.2). A duração do vídeo deve totalizar no mínimo 2 

minutos e no máximo 5 minutos; sendo automaticamente eliminada a produção que não 

respeitar os limites estabelecidos. 

b) Termos de cessão de direitos de imagem, publicação e autoria com créditos assinados conforme 

modelo em Anexo I ou II. 

2.4 No campo assunto (do e-mail com os anexos) especificar o nome do autor, da produção e o 

gênero. 

2.5 O candidato só será considerado inscrito no concurso após o recebimento, via e-mail, de 

mensagem de confirmação da inscrição.  

  

3  TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

3.1 Ao se inscrever, o candidato tem plena convicção de que autoriza a veiculação de sua produção 

e imagem em qualquer mídia do IFBA ou veículo de imprensa. 

  

4   DOS GÊNEROS DE APRESENTAÇÃO 

Só poderão concorrer ao concurso os candidatos que produzirem de acordo com um dos gêneros a 

seguir: 

4.1 Poema 

4.2 Cordel 

4.3 Música 

4.4 Pintura 

4.5 Fotografia 

4.6 Dança 

4.7 Monólogo 

4.8 Stand up 



4.9 Poesia em libras 

4.10 Paródia 

 

5  CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E JULGAMENTO 

 

5.1 A avaliação das produções será subdividida em três etapas, constituídas por júris distintos. 

5.2 O primeiro júri será composto por uma equipe de docentes do campus (um deles será da área de 

linguagens) que avaliarão as produções submetidas em cada categoria, atendendo aos seguintes 

critérios: 

a) Atendimento aos requisitos para participação no concurso de acordo com o item 1 deste 

regulamento. 

b) Criatividade. 

c) Originalidade. 

d) Coerência. 

e) Relevância. 

5.2.1 Cada critério listado tem o valor máximo de 20 pontos, totalizando 100 pontos. A produção 

que obtiver a nota mínima de 50 pontos será considerada apta a avançar para a próxima etapa. 

5.3 O segundo júri será composto por um corpo discente de graduandos em Letras Vernáculas da 

Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Os mesmos elegerão as três melhores produções de cada 

gênero. 

5.4 Por fim, a última etapa da seleção para definir o 1°, 2° e 3° lugar será por meio de um júri 

popular e virtual, ou seja, todas as pessoas com acesso ao perfil no Instagram do IFBA - campus 

Euclides da Cunha - poderão participar da votação. 

 

6  DA PREMIAÇÃO 

 

6.1 Serão premiados os 3 (três) vencedores de cada gênero (conforme item 4). O 1º, 2º e o 3º 

colocado receberão um certificado de participação. 

6.2  O 1º colocado de cada categoria receberá uma premiação. 

6.3 Os vencedores terão suas produções expostas nos ambientes virtuais ligados ao campus.  

6.4 Posteriormente, os textos selecionados serão compilados e publicados em formato E-book para 

que outras pessoas possam apreciar as produções dos estudantes. 

 

7   DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

  



7.1 Os casos omissos no Regulamento serão resolvidos pela comissão organizadora do concurso 

nomeada através da Portaria nº 53 de 27 de maio de 2020. 

7.2 A simples inscrição do participante já é válida como contrato de adesão e aceitação às regras 

deste Regulamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I (Adulto) 

  

 

AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

  

Neste     ato,______________________________________________________________ (Nome 

Completo),nacionalidade_____________________,estado civil                              ,  portador  da  cé-

dula  de  identidade  RG  nº.                                  inscrito  no  CPF/MF  sob  nº ____________________, 

AUTORIZO o uso da minha imagem através de fotografia, impressão offset, tipográfica, reprográfica, slides, 

ou qualquer outro processo análogo, para divulgação comercial das atividades escolares, através de cartazes, 

folhetos, outdoors, websites, bem como todo e qualquer trabalho artístico e literário, respeitadas as diretrizes, 

estando ciente desde já, que não caberá em tempo algum, qualquer reclamação, indenização, ou pagamento 

de valor antecipado ou posterior pelo uso de minha imagem, sendo a presente autorização feita de modo 

gratuito e permanente. 

  

  

  

  

___________________________________,          de                            de                     . 

  

  

  

__________________________________________________________________ 

(ASSINATURA) 

  

Telefone p/ contato: (     )________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II (Menores de Idade) 

 

AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

 

Na qualidade de responsável pelo menor abaixo qualificado, autorizo o uso de imagem do mesmo através de 

fotografia, impressão offset, tipográfica, reprográfica, slides, ou outro qualquer processo análogo, para 

divulgação comercial das atividades escolares, através de cartazes, folhetos, outdoors, websites, etc., bem 

como todo e qualquer trabalho artístico e literário, respeitadas as diretrizes fixadas no Estatuto da Criança e 

do Adolescente, estando ciente desde já, que não caberá em tempo algum, qualquer reclamação, indenização 

ou pagamento de valor antecipado ou posterior pelo uso de sua imagem, sendo a presente autorização feita 

de modo gratuito e permanente. 

  

NOME COMPLETO DO MENOR: 

_______________________________________________________________________________________ 
  
NOME COMPLETO DO RESPONSÁVEL: 

_______________________________________________________________________________________ 

  
CPF DO RESPONSÁVEL: 

_____________________________________ 
  
Nº DE IDENTIDADE DO RESPONSÁVEL: 

_____________________________________ 
  
ÓRGÃO EMISSOR / UF: 

____________/_______ 
  
NOME COMPLETO DO PARTICIPANTE: 

_______________________________________________________________________________________ 
  
DATA DE NASCIMENTO DO MENOR: 

______/______/________      

 

 

 

 
____________________________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
 

 

 

 

DATA:____/____/______ 
 

LOCAL: _________________________ 


