Regulamento
7º Concurso Pró-Uni de Poesia
1- OBJETIVO:
Ressignificar a produção textual escolar, explorando o texto poético e corroborando o desenvolvimento da
proficiência de escrita e leitura dos alunos.
Homenagear a literatura de Cordel e o RAP, dando voz aos temas, personagens e autores.
2- REGULAMENTO:
2.1- O 7º Concurso Pró-Uni de Poesia ”Do Cordel ao RAP: caminhos marginais na poesia” é aberto a todos os alunos do
Colégio Pró-Uni.
2.2- Cada aluno poderá inscrever até três (3) textos por categoria.
2.3- O texto deverá ser inédito. Se constatado plágio, o candidato será desclassificado.
2.4- O texto deverá ser assinado por um pseudônimo.
2.5- A ficha de inscrição está disponível na recepção do Colégio.
2.6- O concurso será dividido em três categorias: poema, texto em prosa e texto não exclusivamente verbal.
2.7- Os poemas concorrerão por segmento: Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Os demais
textos concorrerão entre si.
2.8- Cada aluno poderá interpretar, no máximo, dois poemas, exceto se os dois ou três poemas de um mesmo autor
forem classificados e ele próprio for interpretá-los.
2.9- Os textos selecionados poderão ser publicados em uma coletânea.
3- PRAZOS:
3.1- O período de inscrição para o 7º Concurso Pró-Uni de Poesia será entre 15 e 26 de março de 2018.
3.2- Os textos deverão ser entregues na recepção do Colégio.
3.3- A divulgação dos textos classificados será em 30/03/18.
3.4- A premiação ocorrerá no dia 14/04/18.
4- CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
4.1 – Os textos serão avaliados com base na originalidade, imprevisibilidade e uso de recursos linguísticos disponíveis.
5- DISPOSIÇÕES FINAIS.
5.1 - Eventuais divergências ou omissões relacionadas ao Concurso serão solucionadas pela comissão organizadora,
composta por representantes do Colégio Pró-Uni, e suas decisões serão irrecorríveis.
5.2 - Os parNcipantes e seus responsáveis legais declaram ter lido e estar de acordo com o presente Regulamento do
Concurso, o qual está disponível no endereço: www.colegioprouni.com.br.

