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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
CAMPUS FEIRA DE SANTANA

BIBLIOTECA

II CONCURSO DE POESIAS – 2020

Pandemia e Isolamento social

REGULAMENTO 

1 DO CONCURSO 

1.1 O mês de Outubro é marcado pela Semana Nacional do Livro e da Biblioteca
que é instituída pelo Decreto n° 84.631, 1980. Tem início no dia 23 de Outubro e se
estende  até  o  dia  29,  e  seu  objetivo  “é  incentivar  a  leitura  e  a  construção  do
conhecimento  através  da  difusão  do  livro,  da  informação  e  do  acesso  às  mais
diversas formas de manifestações artísticas e culturais”. Comungando deste mesmo
propósito,  a Biblioteca do campus de Feira de Santana promove nessa Semana
especial o II Concurso de Poesia, tendo como apoio o setor de Comunicação.

1.2 O objetivo é também promover a integração entre os discentes e o Instituto neste
momento crítico da Pandemia. Compreendemos que a leitura e a escrita é uma das
muitas formas encontradas para se refugiar nesse processo de isolamento social,
além de valorizar a produção de nossos discentes. O tema central do Concurso é:
“Pandemia e Isolamento social”, de modo que os poemas devem ser voltados para
essa temática.

2 DOS(AS) PARTICIPANTES 

2.1 Podem participar do concurso os alunos regularmente matriculados no IFBA –
Campus Feira de Santana nas seguintes modalidades:  integrado,  subsequente e
superior.
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3 DAS INSCRIÇÕES

3.1 As inscrições se iniciarão no dia  26/10/2020 e terminarão no dia  06/11/2020, e
será realizada através do seguinte formulário: https://forms.gle/T8gvxNBYZjt1uyXU9
3.2  O  formulário  de  inscrição  deve  ser  preenchido  com  o  e-mail,  CPF,  nome
completo do estudante, indicação do curso e título do poema. 
3.3  Cada  candidato  deve  enviar  para  o  e-mail  ifbibliofeira@gmail.com os
documentos seguindo as orientações abaixo:
3.3.1 Enviar 01 (um) poema de sua autoria 
3.3.2  Assinar  a  Declaração  de  autoria  e  autorização  de  veiculação  de  texto,  o
documento encontra-se no Anexo B deste edital.
3.3.3 O poema não deve exceder o limite de 03 (três) laudas no tamanho A4, o
formulário encontra-se no Anexo A deste edital.
3.3.4 O poema e a declaração devem ser enviados em de formato PDF
3.3.5  O  nome  do  autor  deve  aparecer  no  assunto  e  no  corpo  da  mensagem,
conforme o modelo abaixo:

4 COMISSÃO JULGADORA

4.1  A  comissão  julgadora  será  composta  por  três  docentes  e  dois  técnicos
administrativos do IFBA Feira de Santana.

4.2  Serão  avaliados  pela  comissão  julgadora:  criatividade,  originalidade,
coerência, uso adequado do gênero textual solicitado.

mailto:ifbibliofeira@gmail.com
https://forms.gle/T8gvxNBYZjt1uyXU9


3

4.3 Não caberá qualquer recurso ao resultado 

5 PREMIAÇÃO

5.1 Todos os participantes receberão o certificado de participação.
5.2 Os três primeiros colocados serão premiados conforme tabela abaixo:

1º colocado(a) Agenda personalizada

2º colocado(a)  Caneca personalizada

3º colocado(a) Camisa personalizada

No dia 24/11/2020 serão divulgados os nomes dos ganhadores.

5.3 A premiação será entregue diretamente ao estudante, obedecendo as normas de
higienização e segurança referente à Covid-19.

6 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1  Os  casos  omissos  neste  regulamento  serão  resolvidos  pela  organização  do
concurso.

6.2 Os trabalhos premiados serão publicados nas redes sociais do Instituto a fim de
publicizar o resultado do concurso

6.3 Ao se inscreverem, todos os candidatos aceitarão automaticamente todas 
condições estabelecidas no presente regulamento.

6.4 Os casos omissos serão decididos pela Organização do Concurso. 

7 CRONOGRAMA

Atividade Período 

Período de inscrição 26/10 a 06/11/2020

Análise da comissão julgadora 09/11 a 20/11/2020

Publicação do resultado 24/11/2020
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ANEXO A  - FORMULÁRIO PARA ENVIO DA POESIA

II CONCURSO DE POESIAS – Pandemia e Isolamento social

Lembre-se das orientações no subitem 3.3 edital
3.3.1 Enviar 01 (um) poema de sua autoria 
3.3.2 Assinar a Declaração de autoria e autorização de veiculação de texto 
3.3.3 O poema não deve exceder o limite de 03 (três) laudas no tamanho A4.
3.3.4 O poema e a declaração devem ser enviados no formato PDF
3.3.5 O nome do autor deve aparecer no assunto e no corpo da mensagem

Título da poesia:
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ANEXO B  - AUTORIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO DE TEXTO E IMAGEM
DE PROPRIEDADE DO (A) AUTOR (A) E DECLARAÇÃO DE

AUTORIA 

Eu,  ___________________________________,  CPF 000.000.000-00,

estudante do curso: __________________________________________ do IFBA –

Feira  de  Santana,  declaro,  para  os  devidos  fins,  que  o  poema

_______________________________________________  submetido  ao  II

Concurso de Poesia, organizado pelo Biblioteca do IFBA – Feira de Santana, é de

minha autoria, bem como tenho a inteira ciência e responsabilidade de que os textos

e as imagens podem ser disponibilizados em publicação on-line na página do IFBA.

Tenho ciência de que a veiculação das obras é pública e de caráter pedagógico,

portanto aceito disponibilizar, gratuitamente,  o poema inscrito neste concurso  para

possível divulgação em coletânea/e-book,  por  meio  digital  e/ou  impresso junto  a

Rede Federal de Educação da Bahia.

Local: __________________________________________________

Data: ____/_____________/ 2020

Endereço:___________________________________________________________

Telefone: (_____)______________

E-mail: ____________________________________________

____________________________________________

Assinatura
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Edvaldo Silva Soares Júnior
Auxiliar de Biblioteca 

Biblioteca Campus Feira de Santana

Mariclei dos Santos Horta 
Bibliotecária

Biblioteca do Campus Feira de Santana 


