
IFTM – CÂMPUS ITUITABA 

IV CONCURSO DE TEXTO LITERÁRIO- 2013                                                                                             

 

 

REGULAMENTO 

A Comissão Organizadora do IV Concurso de Texto Literário promove o Concurso de Poemas em 

homenagem ao Dia Mundial do Livro, com o tema: “O que é belo?” 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

 

1.1. Do concurso poderão participar estudantes e servidores vinculados diretamente ao IFTM – 

Câmpus Ituiutaba. 

 

1.2. As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas pessoalmente, na Biblioteca do IFTM – 

Câmpus Ituiutaba, no período de 23 de abril a 23 de maio de 2013, nos seguintes horários: 

das 7h30 às 11h30, das 13h30 às 16h30h e das 19h às 21h. 

 

1.3. A participação no concurso implicará na concordância automática do participante com todas as 

cláusulas deste regulamento. 

 

1.4. Cada participante poderá inscrever apenas 01 (um) poema. 

 

1.5. Os poemas deverão ser rigorosamente inéditos e desenvolvidos de acordo com o tema proposto. 

 

1.6.  É obrigatório o uso de pseudônimo. 

 

1.7.  Os poemas deverão ser entregues em 03 (três) vias, em envelope lacrado, contendo em seu 

interior a ficha de identificação do autor, encontrando-se esta disponível no balcão de 

atendimento da Biblioteca.  

 

1.8. Os poemas deverão ser digitados em editor de texto eletrônico (Word, Open Office, Star Office 

etc.), em papel A4, Fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, não podendo exceder o 

limite de 03 (três) laudas. 

 

2. DA PREMIAÇÃO 

 

2.1. O autor do melhor poema terá seu poema publicado nas mídias disponíveis pelo IFTM- 

Câmpus Ituiutaba. 

 

2.2. Os poemas dos três primeiros colocados serão lidos no evento de divulgação dos resultados. 

 

2.3. Todos os participantes receberão certificado de participação no concurso. 

 

3. DA COMISSÃO JULGADORA 

 

3.1. A Comissão Organizadora do IV Concurso de Texto Literário indicará 03 (três) membros, com 

notória experiência em Literatura, para compor a Comissão Julgadora dos poemas inscritos. 



3.2. A Comissão Julgadora terá autonomia para julgar os poemas, levando-se em conta os princípios 

de originalidade e linguagem poética da obra. 

 

4. DO RESULTADO 

 

4.1. O resultado do IV Concurso de Texto Literário será divulgado no dia 04 de junho de 2013, no 

site www.iftm.edu.br e no evento de divulgação do resultado que acontecerá no Auditório do 

Câmpus Ituiutaba na mesma data, quando ocorrerá a entrega da premiação. 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

5.1. Não caberá recurso quanto à decisão da Comissão Julgadora, no que diz respeito à qualidade 

dos poemas selecionados. 

 

5.2. Os casos omissos neste regulamento serão decididos, de comum acordo, pela Comissão 

Organizadora do IV Concurso de Texto Literário. 

 

 

 

Ituiutaba, 18 de abril de 2013. 

 

Comissão Organizadora do IV Concurso de Texto Literário 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iftm.edu.br/

