REGULAMENTO DO CONCURSO ESTADUAL DE VERSOS LIVRES DO FESTIVAL SEMENTE
LITERÁRIA - ACADEMIA CARIACIQUENSE DE LETRAS - 2021
I – DO CONCURSO
1. O Concurso Estadual de Versos Livres é parte do Festival Semente Literária 2021 que visa
incentivar a leitura e a escrita, despertar e descobrir talentos e promover a literatura entre crianças,
jovens e adultos no Estado do Espírito Santo.
II – DAS INSCRIÇÕES
1. Somente serão aceitas inscrições por e-mail. As obras devem ser enviadas como anexo para
o e-mail versoslivres.semente2021@gmail.com, até às 23h 59min do dia 10 de abril de 2021, em
formato Word.
2. Os(as) candidatos(as) deverão enviar no corpo do e-mail os seguintes dados:
- nome completo;
- data de nascimento;
- endereço completo;
- telefones;
3. O ato da inscrição autoriza a divulgação do nome do(a) autor(a), publicação de sua obra na
Antologia do Festival Semente Literária 2021, nos sites e meios de comunicação, preservando-se
os direitos autorais.
4. Cada autor(a) poderá concorrer com até dois poemas inéditos de sua autoria, em Língua
Portuguesa. Serão considerados como poemas inéditos os que não tiverem sido publicados por
meio impresso.
5. O(a) autor(a) será responsável por possíveis plágios e pela veracidade das informações
prestadas, inclusive sobre a autoria da obra.
III – COMISSÃO JULGADORA
1. Os poemas serão julgados por uma Comissão composta de pessoas qualificadas e apreciadoras
do gênero, e escolhidas a critério dos(as) organizadores(as) do concurso. A classificação será
irrevogável e irrecorrível.
2. Serão priorizadas as obras que se enquadrem em ortografia, gramática, criatividade, rimas e
entonação poética, não necessariamente nessa ordem.
3. Serão desclassificadas as obras que não atenderem qualquer item do regulamento.
IV – PREMIAÇÃO
1. Os(as) cinco primeiros(as) colocados(as) serão premiados(as) até o dia 17 de maio do ano
corrente na forma abaixo. Contudo, contamos com a presença no evento que terá diversas atrações
culturais.
1º Lugar: R$ 1.000,00 (mil reais) e certificado;
2º Lugar: R$ 600,00 (seiscentos reais) e certificado;
3º Lugar: R$ 300,0 (trezentos reais) e certificado;
4º Lugar: R$ 200,00 (duzentos reais) e certificado;
5º Lugar: R$ 100,00 (cem reais) e certificado.
Do 6º ao 10º colocado receberão certificados.
1.1 As 10 (dez) melhores serão publicadas em um livro, a antologia Festival Semente Literária 2021.
Edição 11ª do projeto SEMENTE LITERÁRIA.
2. A premiação acontecerá no dia 7 de maio de 2021, no Centro Cultural Frei Civitella, localizado
na Av. Expedito García, 218, Campo Grande, Cariacica/ES, CEP 29143-506, Telefone: (27) 33546345. Informaremos por e-mail também aos contemplados(as) a lista dos 10(dez) classificados, e
somente no dia do evento da entrega da premiação será conhecida a ordem de classificação.
3. Toda e qualquer informação suplementar será comunicada via e-mail.
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Organizadores e Acadêmicos com assento na Academia Cariaciquense de Letras (ACL)

