EDITAL Nº 01/2018 – CPCE
Imperatriz – MA, 28 de setembro de 2018
Divulga a abertura e procedimentos para
inscrição no 1º Concurso Literário da
Unisulma

A Comissão Permanente de Cerimonial e Eventos do Instituto de Ensino Superior do Sul
do Maranhão – IESMA, integrante do Sistema Federal de Ensino do Ministério da
Educação e mantido pela Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão –
UNISULMA, credenciado pela Portaria MEC nº 3310, de 18/10/2004, publicado no
DOU de 19/10/2004, e recredenciado pela Portaria MEC nº 1427, de 06/12/2016, no uso
de suas atribuições regimentais,

TORNA PÚBLICO
As inscrições para a primeira edição do Concurso Literário da Unisulma, em
comemoração aos seus 14 anos, conforme normas estabelecidas neste Edital.
1. Tema
14 anos de Unisulma: faço parte desta história!
2. Objetivo
O Concurso Literário da Unisulma tem como objetivo comemorar o aniversário de 14
anos da faculdade e incentivar a criação artística e literária dos acadêmicos,
colaboradores, docentes e graduados da instituição.
3. Público-alvo
Podem se inscrever no Concurso Literário, acadêmicos, colaboradores, docentes e
graduados da Unisulma.
4. Inscrição
4.1 A inscrição é gratuita e deve ser efetuada por meio do site
doity.com.br/concursoliterariounisulma até às 23h59min do dia 10 de outubro de 2018.
4.2 No ato da inscrição o participante deve fornecer suas informações pessoais, enviar
seu poema para pré-seleção e concordar com a autorização de uso pela Unisulma.

4.3 Cada acadêmico, colaborador, docente e graduado da Unisulma poderá enviar
somente um poema, que deverá ser inédito, escrito em língua portuguesa e assinado com
nome completo do autor.
5. Processo de pré-seleção
5.1 Os textos submetidos no site serão pré-selecionados por 3 (três) profissionais da
Unisulma que terão plena autonomia de deliberação, não cabendo recurso às suas
decisões. A relação com os nomes dos autores e poemas pré-selecionados será divulgada
no dia 11 de outubro de 2018, até às 21 horas, no site e mural da Unisulma.
5.2 Os poemas escolhidos deverão ser apresentados, pelo próprio autor, no 11º Sarau
Poético da Unisulma que acontecerá no dia 18 de outubro, a partir das 19 horas, no ginásio
poliesportivo Dr. Lula Almeida.
5.3 Todos os autores de poemas pré-selecionados deverão assinar o termo de uso do
poema pela Unisulma, de 16 a 17 de outubro de 2018, no Protocolo da Unisulma das 8h
às 21h, ficando esta autorizada, sem ônus, a utilizar os textos, para fins de divulgação em
publicações, materiais e eventos da instituição, desde que citada a autoria.
6. Julgamento
6.1 As apresentações realizadas no 11º Sarau Poético da Unisulma serão avaliadas por
uma comissão de jurados composta por docentes, colaboradores da Unisulma e
profissionais externos ligados a literatura. Essa comissão irá analisar as apresentações e
emitir nota de 0 (zero) a 10 (dez) para os seguintes critérios: criatividade, linguagem
poética e interpretação.
6.2 O público que assistir, presencial ou online, as apresentações do 11º Sarau Poético da
Unisulma votará para escolha da melhor apresentação, por meio de uma enquete online.
A apresentação com maior número de votos receberá a nota 10 (dez), as demais em ordem
decrescente receberão notas de 9 (nove) a 0 (zero), que serão somadas as notas dos
jurados, gerando assim a média final.
7. Premiação
7.1 Será premiada a melhor poesia (texto e apresentação) avaliada pela comissão de
jurados e voto popular online e essa ganhará o prêmio de R$ 1.000,00 (hum mil reais),
que será entregue no dia por meio de um cheque simbólico, e o autor premiado receberá
esse valor por depósito bancário em até 5 dias úteis.
7.2 O segundo e terceiro colocado receberão menção honrosa.

7.3 Todos os autores participantes do 11º Sarau Poético da Unisulma irão ter seus textos
publicados em um ebook e receberão certificado de participação no evento.
7.4 A solenidade de premiação ocorrerá durante o 11º Sarau Poético da Unisulma que
acontecerá no dia 18 de outubro, a partir das 19h, no ginásio poliesportivo Dr. Lula
Almeida.
8. Calendário do evento
Inscrição

De 28/09 a 10/10/2018

Resultado da pré-seleção

11/10/2018, até às 21h

Assinatura do termo de uso

De 16/10 a 17/10/2018, das 8h às 21h

Apresentação

18/10/2018, às 19h

Premiação

18/10/2018

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. A inscrição no 1º Concurso Literário da Unisulma caracteriza a aceitação, por
parte dos participantes, de todos os termos e condições estabelecidas neste edital.
2. Não será aceita nenhuma forma de plágio. Caso seja constatada alguma fraude,
ou o descumprimento das regras deste Edital, o participante será desclassificado.

Laura Canhedo
Presidenta da CPCE
IESMA/Unisulma

