
Edital de seleção para publicação no Perfil da Revista Poeme-se

EDITAL Nº 01/2019 - PROEX/IFBA– FLUXO CONTÍNUO

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – IFBA

O Projeto  Poeme-se: arte em tempos de isolamento social constitui-se

um projeto de extensão que se caracteriza por motivar a criação de variadas

formas  de  arte,  bem como propiciar  a  circulação  dos  textos  e,  finalmente,

promover a interação de discentes, servidores do IFBA – campus de Camaçari

e de Santo Antônio de Jesus e das respectivas comunidades. Esta proposta,

vinculada ao Projeto da revista Poeme-se, objetiva promover um espaço que

estimule o letramento e a produção literários na comunidade interna e externa. 

I. DA PARTICIPAÇÃO 

Art. 01: Poderão submeter textos todos os discentes e servidores do IFBa –
campus de Camaçari e de Anto Antônio de Jesus e pessoas da comunidade
externa de ambos os municípios.

Art.  02:  Os  textos  submetidos  devem estar  enquadrados  entre  os  gêneros
literários - conto, miniconto, crônica, cordel e poemas (em formato de texto ou
vídeos de até 01 minuto); e não literários - fotografias e ilustrações (feitas à
mão ou com o uso de ferramentas digitais).

Art.  03:  Cada participante  poder·  inscrever  até  01  (um)  texto,  nos  gêneros
descritos no artigo 02.

II DAS INSCRIÇÕES

 Art. 04: As inscrições são gratuitas e serão efetuadas, no período de 01 a 30 
de junho, exclusivamente por meio do e-mail revistapoemese@gmail.com.

Art. 05: No campo assunto, devem ser informados o gênero, o nome do autor e
a cidade. 

Exemplo 1: Fotografia – Maria da Silva – SAJ; 

Exemplo 2: Poema – Jorge de Jesus – Camaçari.

mailto:revistapoemese@gmail.com
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Art. 06: As produções devem ser encaminhas em anexo. Os textos escritos
devem estar no formato word, com extensão DOC ou DOCX e as imagens no
formato Jpg ou png.

Art. 07: No corpo do e-mail, o produtor deve informar:

a) Número do telefone (whatsapp);
b) Se é servidor, estudante ou comunidade externa

Obs: No caso dos estudantes, deve ser informado o número da 
matrícula.

Art. 08: Ao se inscreverem, todos os candidatos aceitarão automaticamente 
todas as cláusulas e condições estabelecidas no presente regulamento.

III DA SELEÇÃO 

Art.  09:  A seleção dos textos será feita por  uma comissão composta pelas
professoras Andrea Barreto Borges e Lanuza Lima Santos, com o apoio de
uma equipe de monitores e monitoras.

IV. DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.  12:  Os  casos  omissos  neste  regulamento  serão  resolvidos  pelas
Coordenadoras do Projeto.

Art.  13:  As  obras  selecionadas  serão  postadas  no  Instagram  da  Revista
Poeme-se.  Os participantes serão convidados para um encontro virtual  que
ocorrerá no mês de julho (o convite será enviado por e-mail e whatsapp).

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

a) Utilizar os trabalhos selecionados, em material institucional, por prazo 
indeterminado e divulgar as produções, sem necessidade de autorização
prévia, nos canais do projeto. 

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

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

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

f) Desclassificar as obras de caráter discriminatório, pornográfico ou que
façam apologia às drogas.

 



Santo Antônio de Jesus - Camaçari, 27 de maio de 2020

Coordenadoras

Andrea Barreto

Lanuza Lima


