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Edital nº 06/2013/PROEX 
Concurso de Propostas para o 

13º Concurso de Poesias da UFSJ 
 
 

OBJETO: Seleção de poesias para o 13º Concurso de Poesias da UFSJ 
 

 
CAPÍTULO I – DO OBJETIVO 
 
1.1 – Este edital tem o objetivo de estabelecer normas para o recebimento de propostas para 
o 13º Concurso de Poesias da UFSJ, concurso cultural realizado pela Universidade Federal 
de São João del-Rei. 
 
1.2 – Qualquer participante poderá impugnar os termos deste edital até o quinto dia útil que 
anteceder o prazo final das inscrições das propostas. As impugnações serão decididas em 02 
(dois) dias úteis pela Comissão Julgadora do Concurso, devendo seu resultado ser 
divulgado no site do evento http://www.ufsj.edu.br/centrocultural 
 
 
 
CAPÍTULO II – DOS PARTICIPANTES/PROPONENTES 
 
2.1 - Poderão inscrever propostas para a participação no 13º Concurso de Poesias da UFSJ 
qualquer pessoa física, nacional ou estrangeira (desde que regularmente residente e 
domiciliada no Brasil ou que no país exerça sua atividade com regularidade), com idade 
igual ou superior a 15 (quinze) anos. 
 
2.2 - Os participantes menores de 18 (dezoito) anos só poderão se inscrever se apresentarem 
autorização dos pais ou responsáveis, com firma reconhecida, conforme modelo 
disponibilizado no site do http://www.ufsj.edu.br/centrocultural 
 
 
CAPÍTULO III – DA INSCRIÇÃO/APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 
 
3.1 – Nos termos do § 4º do artigo 22 da Lei nº 8.666/93, as inscrições das propostas para o 
13º Concurso de Poesias da UFSJ estarão abertas a partir do dia 22 de abril até o dia 10 
de maio de 2013, inclusive. 
 
3.1.1 - O participante poderá participar com apenas 1 (uma) poesia inédito, com tema livre 
e escrito em Língua Portuguesa, com no máximo 2 (duas) laudas, enviando-o em um CD 
(usado para a publicação das poesias selecionadas) e em 5 (cinco) vias impressas, em 
papel A4, digitadas com espaço 1,5; fonte Arial e corpo 12; devidamente corrigidas e 
revisadas. 
 
3.1.2 - Considera-se inédita a poesia que não tenha sido divulgada em qualquer meio 
de comunicação, inclusive na Internet. 
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3.1.3 - As 5 (cinco) cópias deverão ser enviadas dentro de um envelope e endereçadas para: 
 
13º Concurso de Poesias da Universidade Federal de São João del-Rei - UFSJ 
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários – PROEX 
Praça Dr. Augusto das Chagas Viegas, 17 – Solar da Baronesa 
CEP:36.300-088 - São João del-Rei / MG  
 
3.1.4 - O envelope não poderá conter, sob pena de desclassificação do candidato (a), o 
nome e endereço do remetente, nem mesmo o seu pseudônimo, apenas o título do 
concurso e o endereço da PROEX na parte frontal do mesmo. 
 
3.1.5 - Em todas as 5 (cinco) cópias deverão constar apenas o pseudônimo do autor(a), 
localizado no rodapé de cada folha e sem qualquer tipo de assinatura, rubrica ou 
identificação do nome verdadeiro do autor (a). 
 
3.2 - A inscrição implicará no reconhecimento e concordância, por parte do proponente, de 
todas as condições estipuladas no presente edital. 
 
3.3 - Para fiel cumprimento do prazo para recebimento das inscrições, será considerado 
inscrito para o concurso a poesia enviada até o dia 10 de maio 2013, apreciando-se a data 
do carimbo postal contendo todos os dados e documentação necessária.  
 
3.4 - Não serão aceitos pedidos de inscrição ou materiais adicionais após a data de 
encerramento das inscrições. 
 
3.4.1 - Não serão aceitas inscrições que não cumpram as exigências contidas no presente 
edital. 
 
3.5 - Não haverá chamada para regularização de documentação ou requisitos referentes à 
inscrição, a qual, se incompleta ou em desacordo com este edital, acarretará, obrigatória e 
automaticamente, na desclassificação do concorrente, quando de sua análise pela Comissão 
Julgadora do Concurso. 
 
3.6 – A Comissão Organizadora não se responsabiliza por propostas não submetidas 
por motivo de ordem técnica dos Correios, bem como outros fatores que 
impossibilitem o envio da correspondência dentro do prazo. 
  
 
CAPÍTULO IV – DOS DOCUMENTOS 
 
4.1 - Cada proponente deverá imprimir e preencher, obrigatoriamente, todos os campos da 
ficha de inscrição (anexo 1), colocar em um envelope menor (cerca de 25 x 18,5 cm), 
rigorosamente lacrado, com as seguintes informações:  

a) Título da obra; 

b) Cópia do RG e do CPF do proponente; 
c)  Pseudônimo e breve currículo do proponente com endereço residencial 
completo; 
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d) Cópia do PIS/PASEP ou NIT; 
e) Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União válida; 

       f) Em caso de participante menor de 18 (dezoito) anos de idade, autorização dos 
pais ou responsáveis, com firma reconhecida, conforme modelo disponibilizado no 
site do http://www.ufsj.edu.br/centrocultural 

 
4.2 – O envelope menor deverá ser enviado dentro do envelope maior e, na sua parte 
externa, deverão constar apenas o título da poesia e o pseudônimo do autor (a). Após o 
julgamento de todas as poesias pela Comissão Julgadora do Concurso, ele será aberto 
para as devidas identificações. 
 
 
CAPÍTULO V – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E JULGAMENTO  
 
5.1 - Os critérios de seleção são prerrogativas exclusivas da Comissão Julgadora do 
Concurso, cujas decisões correrão em absoluto sigilo, levando-se em consideração os 
critérios de julgamento estabelecidos neste edital. 
 
5.1.1 – Cada poema será avaliado considerando-se os quesitos abaixo, que serão pontuados, 
cada um deles, de 0 a 10: 
 

A. Tratamento redacional - morfossintático, semântico, ortográfico etc. 
B. Uso de recursos poéticos - figuras de linguagem, recursos imagéticos, ritmo etc. 
C. Criatividade.  
D. Originalidade. 
 

5.1.2 - Após a pontuação de cada quesito, será tirada a média proporcional, somando-se os 
quatro valores obtidos e dividindo-se a soma por quatro:  
 
 

A+B+C+D 
4 
 
 

5.1.3 - O resultado deste cálculo será a Nota parcial de cada poema, por avaliador.  
 
5.1.4 - A Nota Final será obtida somando-se as cinco notas parciais obtidas pelos poemas.  
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Exemplo: 1ª Etapa 

 
 
 

Avaliador 1 - Carlos Drummond de Andrade 

Poema Pseudônimo Tratamento 
redacional 

Uso de 
recursos 
poéticos 

Criatividade  Originalidade Nota 
parcial 

O Pastor 
amoroso 

Alberto 
Caeiro 10 10 2 10 8 

Marília de 
Dirceu Dirceu 10 10 6 10 9 

 
2ª Etapa 
 

Poema Pseudônimo Avaliador 
1 

Avaliador 
2 

Avaliador 
3 

Avaliador 
4 

Avaliador 
5 

Nota 
Final 

O Pastor 
amoroso 

Alberto 
Caeiro 8 1 1 1 1 12 

Marília de 
Dirceu Dirceu 9 1 1 1 1 13 

 
 

5.2 - As poesias serão selecionadas por uma Comissão Julgadora do Concurso indicada pela 
Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, composta por 3 (três) professores da 
UFSJ e 2 (dois) convidados da comunidade externa. 
 
5.3 – Aos premiados poderão ser exigidas as assinaturas de contratos ou a utilização de 
quaisquer das alternativas previstas no artigo 62 da Lei nº 8.666/93. 
 
 
CAPITULO VI – DA PREMIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
 
6.1 - Será conferida a seguinte premiação, em valores brutos, às poesias classificadas: 

a) 1º lugar: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais); 
b) 2º lugar: R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais); 
c) 3º lugar: R$ 800,00 (oitocentos reais). 

 
6.1.2 - A pessoa física selecionada deverá apresentar, no momento do pagamento da 
premiação, 
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Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 
válida. 
 
6.1.3. – O pagamento da premiação será mediante emissão de Recibo de Pagamento a 
Autônomo. 
 
6.1.4 – Dos valores acima serão descontados todos os impostos que, por lei, devam ser 
retidos na fonte pagadora. 
 
6.2 – Será publicado e impresso pela gráfica da UFSJ um livro com as poesias dos 30 
(trinta) primeiros colocados, tendo, cada um dos trinta proponentes selecionados para 
este livro, o direito a 10 (dez) exemplares, que deverão ser retirados pessoalmente na 
PROEX. 
 
6.3 - A premiação e o lançamento da edição do livro que reunirá as 30 (trinta) primeiras 
poesias selecionadas no 13º Concurso de Poesias da UFSJ realizar-se-ão durante o 26ª 
Inverno Cultural da UFSJ, a realizar-se no período de 13 a 27 de julho de 2013, em São 
João del-Rei/MG. 
 
6.4 - O resultado do concurso será divulgado na página 
http://www.ufsj.edu.br/centrocultural até o dia 17 de junho de 2013. 
 
6.5 – Aos três primeiros colocados serão oferecidos transporte e hospedagem para 
participarem da cerimônia de lançamento do livro de poesias, dentro da programação do 26º 
Inverno Cultural da UFSJ. 
 
6.5.1 – O transporte e hospedagem se realizarão da forma que a Organização do 26º Inverno 
Cultural da UFSJ determinar. 
 
6.5.2 – Qualquer alteração na hospedagem deverá ser previamente comunicada à 
Organização do 26º Inverno Cultural da UFSJ, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, 
sob pena de o participante arcar com a reserva de hotel ou pousada realizada e não utilizada, 
parcial ou integralmente. 
 
6.5.3 – A Organização do 26º Inverno Cultural da UFSJ se responsabilizará apenas 
pela reserva de hospedagem para o premiado, e durante o dia de sua participação no 
evento. Caso o premiado fique na cidade por um período superior ao de sua participação no 
evento, ele deverá, pessoalmente, negociar a hospedagem, bem como o pagamento dos dias 
que extrapolem o período de participação. Hospedagem para familiares e acompanhantes 
não ficará a cargo do evento em hipótese alguma. 
 
6.5.4 − A não-utilização da hospedagem, por qualquer motivo não imputável à Organização 
do 26º Inverno Cultural da UFSJ, bem como a ocorrência de qualquer evento de não 
comparecimento, acarretarão na obrigação de o participante devolver ou ressarcir os 
respectivos valores. 
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6.6 − A Organização do 26º Inverno Cultural da UFSJ providenciará o transporte dos três 
primeiros colocados, caso eles comprovadamente não residam na cidade ou região onde a 
atividade selecionada ocorrerá. 
 

6.6.1 – A Organização do 26º Inverno Cultural da UFSJ poderá adotar um dos seguintes 
procedimentos, com relação ao pagamento do transporte: 

a) conceder passagens rodoviárias; ou 
b) fornecer transporte terrestre por meio de veículos a serviço do 26 º Inverno 
Cultural da UFSJ; ou 
c) reembolsar os gastos de transporte terrestre efetuados pelos três primeiros 
colocados, com a aquisição de passagens rodoviárias ou transporte em veículo 
particular. 

 
6.6.2 – Em caso de a Organização do 26º Inverno Cultural da UFSJ optar por conceder 
passagens rodoviárias, elas serão do tipo “ônibus executivo”. 
 
6.6.3 – Em caso de a Organização do 26º Inverno Cultural da UFSJ optar por fornecer 
transporte terrestre através de veículos a serviço do evento, deverá ser indicado pelo 
premiado o endereço para o embarque, bem como o endereço do desembarque quando do 
retorno. 
 
6.6.4 − Em caso de a Organização do 26º Inverno Cultural da UFSJ optar por reembolsar os 
gastos de transporte terrestre tidos pelos três primeiros premiados, o procedimento de 
reembolso terá que necessariamente respeitar as seguintes regras: 

a) No caso de aquisição de passagens pelo premiado: (i) as passagens 
terão que ser do tipo “ônibus executivo”; (ii) o reembolso será feito 
somente após a entrega das passagens originais à Organização do 26º 
Inverno Cultural da UFSJ. 

b) No caso de utilização de veículo particular do premiado: (i) será pago 
o valor de R$ 0,44 (quarenta centavos) por quilômetro efetivamente 
rodado, ou seja, será restituído apenas o combustível utilizado para 
locomoção até o evento (constante na nota fiscal), ficando a restituição 
limitada à distância da residência do participante e o local do evento; (ii) o 
reembolso será feito somente após a entrega das notas fiscais – série D em 
nome da Fundação de Apoio à Universidade Federal (FAUF), com as 
especificações mencionadas no item 6.5, abaixo; (iii) só será pago o 
combustível consumido por um único carro. 
c) O pedido de reembolso, seja de passagens ou de combustível, deverá 
vir devidamente instruído com os dados do premiado (nome, RG, CPF, 
conta bancária), sob pena de suspensão do reembolso. Este deverá ser 
encaminhado, com aviso de recebimento, para a Fundação de Apoio à 
UFSJ, situada na Praça Frei Orlando, 170, Centro, São João del-Rei, 
Minas Gerais, CEP 36.307-352, A/C Alessandra Pinheiro. 
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6.6.5 − A Organização do 26º Inverno Cultural da UFSJ não se responsabilizará, em 
hipótese alguma, por despesas de transporte fora do período acima indicado ou para pessoas 
estranhas à atividade a ser realizada. 
 
 
CAPÍTULO VII - DIREITOS DE IMAGEM, DIVULGAÇÃO E REGISTRO 
 
7.1. - Os proponentes aprovados no concurso autorizam, com o ato da inscrição, a 
Organização do 13º Concurso de Poesias da UFSJ, bem como a Organização do 26º 
Inverno Cultural da UFSJ, a divulgar imagem, fotos e trabalhos na mídia, bem como nos 
materiais de divulgação a serem produzidos (livro, folders, cartazes, folhetos etc.). 
 
7.2 - É expressamente vedado aos premiados, por si ou por seus representantes, a citação, 
menção ou conexão da atividade contratada com quaisquer patrocinadores ou apoiadores 
particulares e/ou estranhos ao 13º Concurso de Poesias da UFSJ, bem como do 26º Inverno 
Cultural da UFSJ, concorrentes ou não dos patrocinadores e apoiadores oficiais do evento, 
salvo autorização expressa pela Coordenação do Evento. 
 
7.3 - Os proponentes selecionados autorizam, com o ato da inscrição, o registro gratuito, 
livre de qualquer taxa ou pagamento, através de sistemas de vídeo, áudio e fotografia, da 
sua participação no 26º Inverno Cultural da UFSJ, para fins de arquivo e divulgação da 
UFSJ e FAUF e/ou parceiros ou outras empresas/associações que lhe sucederem, da 
presente e das futuras edições do Inverno Cultural, bem como pelos patrocinadores e 
apoiadores por qualquer veículo de comunicação, esteja ele associado ou não ao 26º 
Inverno Cultural da UFSJ. Para tanto, a UFSJ fica autorizada a promover o registro em 
fotografia e vídeo, com a conseqüente utilização desses. 
 
7.4 - Os direitos autorias das 30 (trinta) poesias selecionadas são automaticamente 
cedidos à UFSJ. 
 
 
CAPÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
8.1 – Nenhuma poesia, classificada ou não, será devolvida. 
 
8.2 - A classificação dos concorrentes pela Comissão Julgadora do Concurso é irrecorrível, 
cabendo à mesma as decisões sobre os casos omissos. 
 

São João del-Rei, 08 de março de 2013. 
 
                                                   
             
                                      

Alfredo da Costa Bastos 
Chefe do Setor de Projetos 

Artísticos e Culturais 
 

 
Telma Valéria de Resende 

Diretora da Divisão de 
Projetos e Apoio à 

Comunidade Universitária 

Paulo Henrique Caetano 
Pró-Reitor de Extensão e 
Assuntos Comunitários 
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                                                         Anexo 1 
 
 

          
INSCRIÇÃO 13º CONCURSO DE POESIAS DA UFSJ/ 26º INVERNO CULTURAL 

Nome   

Endereço   Bairro 

Cidade   UF   CEP   

Telefone    Celular   E-mail   

Responsável em 
caso de menor 

      

RG   Órgão Expedidor   UF                CPF 

Endereço   Bairro 

Cidade   UF   CEP   

Telefone    Celular   E-mail   

Declaro, para os devidos fins, que estamos realizando inscrição neste concurso de livre e espontânea vontade, 
cientes do que rege seu edital e isentando de qualquer responsabilidade seus organizadores. Declaro ainda que, 
conforme rege o edital 04/2013/PROEX, autorizo os organizadores a utilizarem qualquer imagem fotográfica 
ou em vídeo para fins de divulgação vinculada aos eventos. 

                              ,                   de             de 2013 Assinatura   
          

 


