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67ª Semana Cultural Gustavo Teixeira
Regulamento do Concurso “Gustavo Teixeira”- POESIAS INÉDITAS
Edição 2020
1 – DOS PROMOTORES E OBJETIVOS
1.1 - O Concurso “Gustavo Teixeira” de Poesias Inéditas é promovido pela Prefeitura Municipal
de São Pedro, através da Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, sob a organização
da Coordenadoria de Cultura, com o objetivo de manter viva a memória do poeta Gustavo
Teixeira e sua obra e despertar a inspiração e a verve poética de quem busca na arte literária
uma forma de expressão artística.
2 – DO TEMA
2.1 - Abordagem temática: livre

3 - DO ESTILO POÉTICO
3.1 - Os trabalhos terão forma livre, estilo livre, mas escrito em língua Portuguesa, versos
rimados ou não, estrofes definidas ou texto (formato) livre.
4 – DO PRAZO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES
4.1 - As inscrições serão feitas pelo WhatsApp do número: (19) 9.9572-2918
4.2 - O prazo de inscrição será de 03 a 28 de agosto de 2020.
4.3 - Cada participante poderá apresentar somente uma poesia inédita.
4.4 – A inscrição é gratuita.

5 - DAS CATEGORIAS
5.1 - Os concorrentes serão divididos em quatro categorias:
1 – 06 a 10 anos completos até o dia da inscrição;
2 – 11 a 15 anos completos até o dia da inscrição;
3 – 16 a 20 anos completos até o dia da inscrição;
4 – acima de 21 anos completos até o dia da inscrição.
6 – DO FORMATO DOS TRABALHOS
6.1 – As poesias enviadas deverão conter apenas o título, o pseudônimo e a idade.
OBS.: ao lado do pseudônimo deverá constar a idade do candidatado até a data da
inscrição do presente concurso.
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Exemplo:

O LUAR
Lírio amarelo – 12 anos
( poesia ....)

6.2 - A poesia inédita e os dados solicitados na ficha de inscrição, deverão ser digitados e
enviados pelo WhatsApp do número: (19) 9.9572-2918. A professora, coordenadora ou diretora
que tiver mais de um aluno participante deverá enviar as informações de um participante por vez
conforme descrito acima.
6.3 - Serão desclassificadas as inscrições que não atenderem todas as especificações
constantes deste regulamento.
7 – DAS DATAS
7.1 - A Comissão Julgadora selecionará os finalistas até o dia 18 de setembro de 2020 e o
anúncio será feito a partir dessa data, através de e-mail, WhatsApp e/ ou contato telefônico.
7.2 - As poesias vencedoras serão postadas no Facebook do Museu Gustavo Teixeira no dia 22
de setembro de 2020 a partir das 20h00.
8 – DA COMISSÃO JULGADORA
8.1 - A Comissão Julgadora é formada por pessoas ligadas a área cultural e intelectual da cidade
de São Pedro e/ou região, capacitadas para o exercício dessa função.
8.2 - Os candidatos serão selecionados previamente pela Comissão Julgadora. Serão
selecionados, na primeira etapa, 10 (dez) finalistas. Na sequência das avaliações dos trabalhos
serão classificados 03 (três) poemas, obedecendo à ordem de classificação e premiação.
8.3 - Não poderá haver empates.
8.4 - Constatado plágio ou outra forma de cópia de trabalhos já existentes nas poesias
inscritas, a Comissão Julgadora desclassificará o concorrente a qualquer tempo.

9 - DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
9.1 - Os trabalhos inscritos serão avaliados nos seguintes critérios: criatividade, originalidade,
conteúdo, correção gramatical.
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10 – DA PREMIAÇÃO
10.1 - Serão conferidos prêmios aos três finalistas de todas as categorias, indicando a
classificação final.
1º Lugar: Troféu e um exemplar do livro “Poesias Completas de Gustavo Teixeira” – 5ª. edição
2º Lugar: Troféu e um exemplar do livro “Poesias Completas de Gustavo Teixeira” – 5ª. edição
3º Lugar: Troféu e um exemplar do livro “Poesias Completas de Gustavo Teixeira” – 5ª. edição
OBS.: Serão concedidos também certificados de participação a todos os finalistas, uma semana
após a realização do evento, os quais deverão ser requisitados por WhatsApp (19) 9.95722918.
10.2 - Os prêmios serão enviados às casas dos ganhadores e estes, deverão enviar fotos com
seus respectivos prêmios para postarmos no Facebook do Museu Gustavo Teixeira.
10.3 - Todas as poesias inscritas passarão a ser de propriedade da Prefeitura Municipal de São
Pedro, que poderá veiculá-las da maneira que melhor lhe aprouver, mantidos os créditos
autorais.
10.4 - A inscrição implica em aceitação integral das condições deste regulamento.
10.5 - A Comissão Julgadora é soberana para avaliar, julgar e decidir quaisquer casos de
omissão por parte deste regulamento.
São Pedro, 28 de julho de 2020.
Sandra Golinelli
Coordenadora de Cultura
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Concurso “Gustavo Teixeira” - POESIAS INÉDITAS
Edição 2020 – Por WhatsApp
FICHA DE INSCRIÇÃO
Enviar as informações abaixo pelo WhatsApp do número: (19) 9.9572-2918, juntamente
com a poesia.
1) Nome:
2) RG:
3) CPF:
4) Data de Nascimento:
5) Idade:
6) Endereço completo:
7) Telefone fixo:
8) Celular (WhatsApp):
9) Nome da poesia e pseudônimo:
10) Escola:
11) Nome, telefone, WhatsApp e e-mail do professor responsável:
12) Enviando estes dados, declaro que concordo integralmente com os termos
constantes no Regulamento do Concurso “Gustavo Teixeira” de Poesias Inéditas a
ser realizado no mês de setembro de 2020.

