
 

 “Dê asas à sua escrita!” 

1 APRESENTAÇÃO 

O CONCURSO POETIZANDO – 1ª EDIÇÃO é uma realização do Blog Universo 
Inconsequente, com apoio do Espaço Virtual “Infinitos Trezeais”. 

1.1 OBJETIVO GERAL 

Difundir a poesia para todo o Universo.  

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Inspirar o desenvolvimento do eu poético que existe em nós; 
 Oportunizar extraordinários poetas, dignos de reconhecimento; 

 Divulgar poesias de forma interativa, do Universo Inconsequente para o mundo.  
 Publicar um acervo com as melhores obras, intitulado como: E-book Poetizando – 1ª 

Edição: “Dê asas à sua escrita!”. 

2 PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar do CONCURSO POETIZANDO – 1ª EDIÇÃO, poetas de todo o mundo. 
Cada concorrente participará com quantas poesias desejar, porém apenas 1 (uma) poesia por 
autor poderá ser selecionada; sendo ela(s) inédita(s) e de caráter autoral. Serão aceitos 
apenas obras dos gêneros textuais: poema e soneto. O tema é livre. 

3 INSCRIÇÃO 

A inscrição é gratuita e terá início no dia 23 de maio permanecendo até o dia 13 de junho de 
2016.  

*Data sujeita a alterações. 

3.1 A inscrição deverá ser realizada via formulário e conter os seguintes itens: 

 Título da obra + palavra-chave: Poetizando; 

 A Obra; 
 O nome do Autor/Pseudônimo; 
 E-mail para contato; 
 Site/Blog ou rede social.                                                Acesse o >> Formulário <<  

  

https://universoinconsequente.wordpress.com/
https://universoinconsequente.wordpress.com/
https://universoinconsequente.wordpress.com/category/infinitos-trezeais/
https://universoinconsequente.wordpress.com/inscricao-poetizando


 

*Inscrições que não seguirem estas regras serão automaticamente desclassificadas. 

4 SELEÇÃO 

4.1 A primeira comissão de júris será composta por meio de enquetes e votações realizadas 

pelo público do Blog Universo Inconsequente para formação da lista das 17 (dezessete) 
obras selecionadas que receberão certificados de participação. Estas obras estarão 
disponibilizadas no E-book “POETIZANDO – 1ª EDIÇÃO: Dê asas à sua escrita!”. 

4.2 A segunda comissão corresponde aos idealizadores: Isabela Castro e Maykon Rocha, 
que selecionarão os vencedores do CONCURSO POETIZANDO – 1ª EDIÇÃO, definindo 

a 1ª, 2ª e 3ª posição no pódio virtual. 

5 PREMIAÇÃO 

 3º Lugar - Pacote de Premiação: E-book Poetizando – 1ª Edição: “Dê asas à sua 
escrita!”; Certificado de Participação e Medalha Virtual de Bronze. 

 2º Lugar - Pacote de Premiação: E-book Poetizando – 1ª Edição: “Dê asas à sua 
escrita!”; Certificado de Participação; Faixa Musical “Poesia Falada” em formato mp3 e 
Medalha Virtual de Prata. 

 1º Lugar - Pacote de Premiação: E-book Poetizando – 1ª Edição: “Dê asas à sua 
escrita!”; Certificado de Participação; Vídeo “Poesia, luz e ação!” e Medalha Virtual de 
Ouro. 

6 RESULTADO 

6.1 A divulgação das 17 (dezessete) poesias selecionadas será feita no dia 13 de julho de 

2016, na página >> Premiação e Resultado <<. 

 

 O 3º Colocado será anunciado no dia 20 de julho de 2016. 
 O 2º Colocado será anunciado no dia 23 de julho de 2016. 
 O Campeão será anunciado no dia 27 de julho de 2016. 

6.2 O Pódio Virtual será divulgado no dia 31 de julho de 2016, na página >> Premiação e 
Resultado <<. 

 

**O CONCURSO POETIZANDO – 1ª EDIÇÃO não possui quaisquer fins lucrativos. 

**A participação no CONCURSO POETIZANDO – 1ª EDIÇÃO implica na total aceitação do 
presente regulamento. 

 

 

 

https://universoinconsequente.wordpress.com/sobre-o-blog/
https://universoinconsequente.wordpress.com/sobre-o-infinitos-trezeais/
https://universoinconsequente.wordpress.com/premiacao-e-resultado-poetizando
https://universoinconsequente.wordpress.com/premiacao-e-resultado-poetizando
https://universoinconsequente.wordpress.com/premiacao-e-resultado-poetizando

