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Regulamento do Concurso de Poesia do PoÊterÊ 2013 
 

 
O Concurso de Poesia do XIII PoÊterÊ é uma promoção da Fundação Educacional Serra dos Órgãos - FESO e do 
Centro Universitário Serra dos Órgãos - UNIFESO,  através do seu Centro Cultural FESO Pro Arte, que realiza em 
2013 a décima terceira edição do festival PoÊterÊ. 

 
Inscrições 
 

1 - O concurso é aberto ao público em geral conforme as categorias abaixo.  

2 - As inscrições estão abertas até o dia 20 de novembro de 2013. 

3 - O autor pode inscrever até dois poemas inéditos em apenas uma categoria. O tema deve ser compatível 
com o do festival literário para o público infantojuvenil: Passarinhando, passeio, passarinho... cores, vôo, canto e 
liberdade! 

Categorias: Jovem Poeta (até 18 anos) , Poeta (de 19 a 50 anos) e Poeta  da Maturidade (a partir de 51 
anos). 

4 - Na inscrição o participante entregará uma ficha impressa constando o nome do autor, o título do poema, 
telefone, endereço, e-mail, cópia de atestado de residência e CD contendo o arquivo de texto do poema, 
digitado com espaçamento simples, corpo 12, fonte Times New Roman. Na parte externa do envelope 
informar o título do poema e a categoria de inscrição. 

5 - Os trabalhos deverão ser enviados para o CENTRO CULTURAL FESO PRO ARTE,  Rua Gonçalo de 
Castro, 85 - Alto / Teresópolis, RJ / CEP 25.960-090  

Classificação e Julgamento 
A) até três poesias serão classificadas em cada categoria (perfazendo um total de nove poesias), numa 
classificação definida em primeiro, segundo e terceiro lugares. A seleção e classificação dos poemas 
acontecerão entre os dias 21/11 e 25/11/2013 por uma comissão julgadora formada por poetas convidados 
do PoÊterÊ.O resultado será divulgado no dia 30/11, no festival, no horário das 21h, no Salão Nobre do 
Campus FESO PRO ARTE do UNIFESO. Nesse horário, dedicado ao concurso, as poesias classificadas 
serão interpretadas por seus autores para o público presente e os certificados e prêmios serão entregues. 

A interpretação da poesia pelo autor é obrigatória no dia 30/11 no horário das 21h. 

Premiação 

Acontecerá no dia do Festival, 30/11/2013, às 21h. 

Vencedor Jovem Poeta – 1º lugar – Certificado, estatueta do boneco PoÊterÊ + kit de livros 

Vencedor Jovem Poeta – 2º lugar – Certificado 

Vencedor Jovem Poeta – 3º lugar – Certificado 

Vencedor Poeta – 1º lugar – Certificado, estatueta do boneco PoÊterÊ + kit de livros 



Vencedor Poeta – 2º lugar – Certificado 

Vencedor Poeta – 3º lugar – Certificado 

Vencedor Poeta da Maturidade – 1º lugar – Certificado, estatueta do PoÊterÊ + Kit de livros 

Vencedor Poeta da Maturidade – 2º lugar – Certificado 

Vencedor Poeta da Maturidade – 3º lugar – Certificado 

Disposições gerais 

1 – Menores de 18 anos devem acrescentar ao material de inscrição cópia do documento de identidade, 
comprovante de residência e autorização do seu responsável legal. Os trabalhos inscritos não serão 
devolvidos. 

2 – A organização do PoÊterÊ poderá utilizar o material inscrito para efeito de divulgação junto à mídia, com 
plena cessão dos direitos pelos participantes e seus responsáveis.  

3 – Serão desclassificadas as inscrições que não preencherem as condições estabelecidas neste regulamento 
bem como os participantes que não comparecerem nos horários estabelecidos para o XIII PoÊterÊ. 

4 – É vedada a participação da equipe de produção do XIII PoÊterÊ no concurso. 

5 – As decisões tomadas pela comissão julgadora são irrecorríveis. 

 

Teresópolis, 18 de outubro de 2013. 
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