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• APRESENTAÇÃO 

O  concurso  de  poesia:   “Campus Catu  –  Cem  Anos  de  História  Formando
Pessoas”, é uma atividade que integra a comemoração dos 100 anos da federalização do
campus Catu. Esta atividade tem como objetivo promover a cultura entre os alunos do
IFBaiano- campus Catu, valorizando e difundindo a produção literária existente em nossa
comunidade acadêmica, bem como promover e incentivar o prazer de ler e escrever, por
meio da valorização da produção literária.

• PÚBLICO-ALVO

Estudantes regularmente matriculados no IF Baiano Campus Catu.

• REGULAMENTO

O  concurso  de  poesias  tem  como  objetivo  incentivar  a  comunidade  acadêmica,  os
docentes,  técnicos,  e  em  especial  o  corpo  discente  à  produção  e  manifestação  de
elementos culturais, apresentando o talento com poesias e, dessa maneira, favorecendo a
integração interna e externa. 

• Especificações

• Cada poesia deverá ser apresentada em 02 (duas) vias manuscritas ou digitadas em
papel tamanho A4, letra com fonte “Arial  12”,  de um só lado do papel, com todas as
páginas numeradas. Em cada via, deverá conter o título do poema e o pseudônimo do
autor(se houver); 
• Para as obras encaminhadas através do correio ou por e-mail,  será considerada a
data  de  envio,  a  qual  não  deverá  ultrapassar  o  limite  da  data  de  encerramento  das
inscrições;
• Os candidatos poderão inscrever até 02 (dois) poemas;

• Os poemas devem ter sido escritos pelo participante;

• Os participantes do concurso devem ser  estudantes regularmente matriculados no
Ifbaiano campus Catu;
• Toda obra deve ter um título atribuído pelo autor.

• O tema do concurso de poesia é livre.

3.3 Participação:

O  autor  das  poesias  devem  enviar  as  obras  para  o  e-mail:
concursodepoesiacatu@gmail.com  até o dia 21 de agosto.
O  assunto  do  e-mail  deve  conter:  CONCURSO  DE POESIA:  NOME-SERIE-TURMA-
CURSO
exemplo: CONCURSO DE POESIA: Maria Lima– 1º ano B – Agropecuária

No corpo do e-mail o autor deve inserir os seguintes dados:



Nome completo
Série-turma-curso
Nome da poesia

Exemplo: 
Maria Lima
1º ano B– curso Técnico em Agropecuária
Poesia: Cotidiano

• CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

A  avaliação  das  poesias  será  feita  pela  equipe  organizadora  do  evento  de
comemoração de Cem anos do campus Catu, sendo que um dos membros será da área
de lingugens e obedecerá aos seguintes critérios:

a) Criatividade;
b) Atendimento aos requisitos para participação no concurso de acordo com o item

3.2 deste regulamento;
c) Originalidade;
d) Relação título e obra produzida;
e) Coerência.
 Cada item listado tem o valor máximo de 10 pontos. A poesia que obter a nota 50

terá a avaliação máxima e será considerada vencedora.

• PREMIAÇÃO

 A poesia  que  receber  a  nota  50  será  considerada  vencedora  do  concurso,  será
exposta  nos  ambientes  virtuais  ligados  ao  campus  e  também  será  premiada  com
premiação a definir. As poesias bem avaliadas também serão expostas no campus para
que todos possam apreciar o trabalho dos participantes.


