
 

 

 

CONCURSO LITERÁRIO – FESTIVAL DE ARTE E CULTURA DA FRONTEIRA - 2019 

Da categoria literária: 

Nessa categoria poderão ser inscritas poesias de autoria dos participantes, de estudantes da Educação Básica e 

Superior. No caso das escolas municipais, será admitida a participação de estudantes matriculados do 3° ao 9º 

ano do Ensino Fundamental. Poderão ser submetidas até 3 (três) poesias por turma. 

A categoria literária objeto de premiação, será a temática "PAZ NA FRONTEIRA” ou “LIVRE”. 

  

Das inscrições: 

A inscrição deverá ser realizada no sistema de inscrição do evento,  de 14 a 18 de outubro de 2019, devendo o 

candidato preencher os seguintes dados na página do evento (página do evento: Hot Site do Festival       

   Nome do participante, categoria e indicar TEMÁTICA ou LIVRE. 

Após a inscrição o participante deverá preencher os ANEXOS I, II e III (disponíveis no link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1coZbC6JmcbRiNCbo1amXCG9Cs-OA1dw6) 

  e entregar  à comissão organizadora no dia 30 de outubro das 13h  até às 16h e enviar 

antecipado, pelo link formulário:https://forms.gle/cwyqcpjCKhwwAFbq6 

      no Salão Paroquial da Igreja Matriz São José. 

  

Do corpo de Jurados: 

O corpo de jurados será composto por três pessoas ligadas à Cultura e às Letras e três suplentes. Os componentes 

da banca de jurados deverão ser imparciais, ou seja, não poderão ter vínculo afetivo, consanguíneo ou laboral 

com os participantes. 

  

Dos critérios da avaliação: 

1. a) serão objeto de avaliação os seguintes critérios: 1) a originalidade na construção poética; 2) a 

criatividade literária e linguagem estética; 3) a correção gramatical; 4) a exploração de recursos inerentes 
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à poesia, tais como: métrica, rima, ritmo, riqueza no uso de figuras de linguagens, sobretudo metáforas; 

e 5) o tema. Cada jurado deverá avaliar o conjunto de critérios. 

2. b) a poesia deverá ser digitada em editor de texto eletrônico (Microsoft Word ou Libreoffice Writer), 

fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, com no máximo 02 (duas) laudas, tamanho Em seguida, 

convertida para o formato PDF e a Poesia original digitalizada e enviada pelo link: 

https://forms.gle/cwyqcpjCKhwwAFbq6 

3.    
4. e pelo e-mail facfron.pp@ifms.edu.br até às 23h59 do dia 25/10/19. 

5. c) será considerado vencedor o candidato que obtiver a maior nota, numa escala de 0 (zero) a 10 (dez), 

considerando-se a média simples das notas de todos os jurados. 

  

Dos critérios de desempate: 

Em caso de empate, será observada a maior pontuação obtida pelos candidatos, com notas empatadas, nos 

seguintes critérios: 1) a originalidade na construção poética; 2) a criatividade literária e linguagem estética; 3) 

a correção gramatical; 4) a exploração de recursos inerentes à poesia; e 5) o tema. 

  

Da premiação: 

Da premiação: serão premiados o: 1º (primeiro), 2º (segundo) e 3º (terceiro) lugares com Troféus característicos 

do evento e prêmios surpresa, a serem entregues no último dia do evento. 
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