
 

                                   XI ACADEMIA EM CONCURSO – POESIA - 2019 

  

DEFINIÇÃO: Concurso de Poesias em duas categorias: juvenil e adulto 
OBJETIVO  : Revelar e divulgar valores literários, estimular criatividade de talentos e divulgar a 
Academia. 
                                                     REGULAMENTO 
1.Participantes: 
   a)- Categoria Juvenil (13 a 17 anos) e Categoria Adulto (maiores de 18 anos). 
   b)- Vedada a participação de membros da coordenação e seus parentes próximos. 
2.Trabalhos: 
   a)- Tema: “ÁGUA”. Cada autor poderá participar com um único trabalho. Limite de 30 versos      
          em papel A-4, em língua portuguesa, de autoria própria. Não serão aceitos os trabalhos  
          manuscritos ou com palavras de baixo calão, bem como plágios.            
   b)- Apresentação: O trabalho deverá ser apresentado com pseudônimo, em 3 vias, a que ca- 
         tegoria pertence, colocado num envelope ofício, juntamente com outro envelope lacrado,  
         onde deverá estar a ficha de inscrição preenchida em letra de forma. Nos dois envelopes 
         deverá constar a categoria ao lado direito inferior. 
3. Inscrições – O envelope deverá ser enviado à Academia Vicentina de Letras, Artes e Ofícios, 
                             junto com recibo de depósito de R$ 10,00 (dez reais), na CC. 83815-9,  do Banco  
                             Itaú (341) – Agência 0465.                 
                             Caixa Postal 73623 – São Vicente – São Paulo – CEP 11380-972 
     O prazo para postagem é de 29.03.2019 a 30.06.2019, considerando o carimbo postal. 
4. Seleção: A avaliação será feita por jurados idôneos e capacitados. 
5. Premiação:  
    a)- Serão premiados os três melhores trabalhos de cada categoria com troféus e medalhas. 
           Menção Honrosa receberá medalha, se os jurados assim o permitirem. 
    b)- A solenidade de premiação ocorrerá em local e data a serem definidos no mês de agosto. 
6. Identificação: A identificação dos premiados ocorrerá possivelmente em 07.08.2019 na sede 
     do Elos Clube, às 20 horas – Avenida 9 de Julho, 126 – São Vicente, quando serão  avaliadas as 
     obras dos finalistas. SERÁ PERMITIDA A PRESENÇA DOS PARTICIPANTES. 
7. Disposições gerais:  
     a)- Os prêmios serão entregues no aniversário de 13 anos de instalação da Academia. 
      b)- Os trabalhos apresentados não serão devolvidos. 
      c)- A Academia se reserva o direito de apresentar os trabalhos sem autorização dos autores. 
      d)- Não haverá apelação às decisões do júri. 
      e)- A inscrição do concurso implica em total aceitação do presente regulamento. 
      f)- Os trabalhos em desacordo com o presente regulamento serão desclassificados. 
 
                                                           São Vicente, março de 2019. 
 
                                                                          A DIRETORIA 
 


