
 
 

Regulamento  
 

 
 
 
 

Para este Concurso buscamos textos dos gêneros: Poesia, Poema, Cordel, 
Trova e Haicai, pois o objetivo é termos uma obra “monotemática e 
multiestilista”. 
 

Objetivo: 
- Estimular a produção literária, valorizar novos talentos e dar visibilidade a 
Poetas (nas suas mais variadas vertentes). 
- Considerando que a participação é Gratuita, objetivamos ter uma grande 
quantidade de inscrições de modo a podermos fazer uma seleção de obras 
com altíssima qualidade. 



 

Inscrições: 
- As inscrições deverão ser feitas única e exclusivamente através do 
preenchimento do formulário, no link:  

CLIQUE AQUI para acessar o formulário de inscrições 

- Veja no Cronograma abaixo a data limite para as inscrições. 

 

Participação (quem e como participar): 
- Poderão participar Poetas maiores de 18 anos de qualquer nacionalidade, 
residentes no Brasil ou no exterior, e seus trabalhos deverão ser 
obrigatoriamente escritos em língua portuguesa (o que não impede o uso de 
termos estrangeiros no texto). 
- Os participantes farão seus cadastrados no formulário de inscrição no link 
acima. 

- O tema é livre. 
- Selecionaremos até 40 participantes para esta Coletânea e esse número 
variará em função da qualidade das obras inscritas. 
- O autor deverá usar seu nome legítimo (verdadeiro) no cadastro, entretanto, 
se desejar, poderá utilizar seu nome artístico ou pseudônimo na publicação da 
Coletânea (e-book), para isso deverá colocá-lo junto ao texto enviado. 
- Cada participante poderá inscrever uma única Obra. 
- A Obra deverá necessariamente ser inédita, não podendo já ter tido qualquer 
tipo de apresentação, veiculação ou publicação parcial ou integral antes da 
inscrição até a divulgação do resultado. A obra não pode concorrer em outro 
concurso ao mesmo tempo 
- É de inteira responsabilidade do Autor a correção ortográfica/revisão do texto 
enviado para esta Coletânea, sendo este inclusive um dos critérios de seleção. 
- As Obras deverão conter título, sendo que a não observância dessa exigência 
excluirá a Obra da avaliação. 
- As Obras inscritas serão analisadas e selecionadas mediante avaliação de 
profissionais, cujas decisões serão soberanas e irrecorríveis. 
- O envio do texto será feito única e exclusivamente através do formulário 
disponibilizado no link acima. 
- A Obra deverá estar em arquivo Word (.doc ou .docx), fonte Times New 
Roman ou Arial, tamanho 12, com espaçamento simples e ter 1 (uma) página 
padrão do Word (A4). 

 

Custos: 
- A participação não ensejará em nenhum custo aos participantes, portanto 
será Gratuita em todas as suas etapas. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1fQkZGJ6CYs8Tx-jelHSVB63YHg9ENwpt0uFKUv7gVNU/edit?usp=sharing


Direitos Autorais: 
- Os autores selecionados autorizam, mediante a inscrição nesta seleção, a 
divulgação de sua obra através do e-book e/ou vídeo, sem contrapartida por 
parte dos organizadores, dado que a publicação será distribuída gratuitamente. 

- A cessão do direito de reproduzir as obras é feita sem exclusividade, 
especificamente para este projeto. Os autores ficam livres para publicar suas 
obras em outros meios e formatos após a publicação da coletânea. 
- Os Poetas participantes responderão legalmente e individualmente sobre 
plágio, publicação não autorizada, calúnia, difamação e não autoria, isentando 
o Concurso de qualquer responsabilidade sobre o conteúdo enviado para a 
Coletânea. 
- É de total responsabilidade dos participantes a veracidade dos dados 
fornecidos à organização. 
- Todos os participantes de antemão ficam cientes e dão permissão e 
autorização para a publicação de sua Obra, e a veiculação na mídia de seus 
nomes, imagens e textos, em sites, desde que dentro do contexto da Coletânea 
e para benefício da maior visibilidade do Projeto e seu alcance junto ao público. 

 

Características: 
- E-book com 40 poesias. Serão distribuídos em PDF para os participantes e 
disponibilizados para download na plataforma Issuu gratuitamente. 

- As 12 (doze) poesias melhores colocadas, farão parte de um vídeo, onde 
serão declamadas e postadas em plataformas digitais. 

- O e-book terá registro no ISBN. 

 

Cronograma Geral da Coletânea: 
- Final das inscrições: 24/06/2022 
- Divulgação aos selecionados: 24/07/2022 
- Data de Lançamento do e-book/vídeo: setembro 

 

Observações Gerais: 
- Dúvidas relacionadas a este Concurso e seu regulamento poderão ser 
enviadas para o e-mail: marcel5077@hotmail.com 
- Todos os contatos entre o Projeto e os Participantes serão realizados através 
de e-mail. Portanto os participantes devem ficar atentos. 
- Todas as dúvidas e casos omissos neste regulamento serão analisados por 
uma equipe do Projeto e sua decisão será irrecorrível. 
- O Projeto reserva-se o direito de alterar qualquer item desta Coletânea, bem 
como interrompê-la, se necessário for, fazendo a comunicação expressa para 
os participantes. 
- A participação nesta Coletânea implica na aceitação total e irrestrita de todos 
os itens deste regulamento. 
- As obras não selecionadas para a Coletânea serão destruídas e apagadas 
das bases de dados do Projeto. 


