Festival de Poesias FEMA - Edição 2020
REGULAMENTO
O EVENTO
O concurso de poesias terá início no dia 14 de setembro e término dia 04 de novembro de 2020.
TEMA
Vida (Composição e Interpretação)
CATEGORIAS
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Livre - Comunidade em Geral
OBS.: Considera-se categoria Ensino Fundamental, alunos de 6º ao 9º ano desse nível de ensino da
FEMA e outras Instituições. A categoria Ensino Médio é aberta a alunos do Ensino Médio da FEMA e
outras Instituições. A categoria comunidade refere-se a alunos de cursos técnicos, superiores, pósgraduações e comunidade em geral.
MODALIDADES
Composição
Interpretação
INSCRIÇÕES
- As inscrições estão abertas para todos os estudantes e comunidade em geral, por meio de
formulário
disponível
no
site
da
FEMA
(www.fema.com.br)
pelo
link:
https://forms.gle/z4TcPytRfpU3dFHF6 , até o dia 09/10/2020 (Categoria Interpretação) e até o dia
19/10/2020 (Categoria Composição).
- A inscrição é gratuita.
- Cada pessoa poderá escrever-se nas modalidades composição e interpretação.
- Cada pessoa poderá inscrever-se apenas uma vez em cada categoria e em cada modalidade.
- As poesias só poderão ser escritas individualmente.
- Para conclusão da inscrição, o concorrente de ambas modalidades, deve anexar a poesia (texto)
no momento de inscrição, com as seguintes características: espaçamento 1,5, fonte arial, tamanho
12.
- Os concorrentes intérpretes/compositores deverão apresentar documento de identificação no
dia da apresentação.
- Na categoria interpretação, quando candidato externo, o concorrente deverá anexar no ato da
inscrição um vídeo (formato mp4) declamando o poema inscrito.
- Em todas as categorias e modalidades devem constar, obrigatoriamente, o nome do autor da
poesia inscrita e, se for o caso, do declamante.

COMISSÃO JULGADORA
- A Comissão julgadora será composta por professores (as) da FEMA, capacitados (as) para tal
função.
- Serão avaliadas pela comissão julgadora: criatividade, originalidade, correção, coesão e coerência.
- Haverá pré-classificação de poemas de cada categoria e modalidades, conforme os critérios de
avaliação já mencionados.
- A comissão irá se reunir na segunda quinzena de outubro para realizar a pré-classificação. A
decisão da comissão julgadora será soberana e irrevogável, não cabendo recurso de qualquer
natureza.
- A apresentação final da modalidade interpretação e a premiação das categorias e suas respectivas
modalidades classificadas, ocorrerão no dia 04/11/2020 , no Clube Concórdia com a participação
dos classificados na categoria interpretação e com os premiados da categoria composição.
- O evento será transmitido ao vivo pelos canais de divulgação da FEMA, a partir das 19h.

PREMIAÇÃO
Ensino Fundamental II - Interpretação e Composição
1º Lugar: Troféu, R$ 100,00
2º Lugar: Troféu, R$ 50,00
Premiação Categoria Ensino Médio - Interpretação e Composição
1º Lugar: Troféu, R$ 120,00
2º lugar: Trofeu R$ 75,00
Premiação Categoria Comunidade - Interpretação e Composição
1º Lugar: Troféu, R$ 150,00
2º Lugar: Troféu, R$ 75,00
ORGANIZAÇÃO
- O evento está sendo organizado pela área de Linguagem (Ed. Básica) e direção da FEMA,
compondo uma Comissão Organizadora.
- Cabe à Comissão Organizadora: elaboração deste regulamento, divulgação de inscrições e
realização, orientação geral, sanar dúvidas ocasionais, responder pelas questões estruturais do
concurso (apoio, patrocínio, reserva de espaço e equipamento necessários ao bom andamento do
evento).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir do ato de inscrição, os compositores de poemas, participantes deste projeto, concedem à
FEMA o direito de publicação dos textos, imagens e divulgação em geral.

OBSERVAÇÕES

- Na modalidade composição não haverá declamação, apenas premiação.
- Os participantes da categoria composição deverão estar presentes na noite de premiação ou
enviar um representante legal (com procuração), pois este é um dos critérios para receber o prêmio.
- Casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora.

