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Regulamento do I Concurso de Versos e Poemas:  

Enfrentando a Violência contra a Mulher 
 
 
A Reitora da Universidade do Vale do Taquari - Univates, por meio da Pró-Reitoria de               
Ensino – Proen e da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas – CHSA, no uso de                 
suas atribuições legais, torna pública a abertura das inscrições para o I Concurso de Versos               
e Poemas: Enfrentando a Violência contra a Mulher, conforme segue: 
 
1. Dos objetivos 
1.1 O I Concurso de Versos e Poemas: Enfrentando a Violência contra a Mulher, promovido               
pelo projeto de extensão “Maria da Penha: Enfrentamento à Violência contra a Mulher e              
apoio às famílias”, tem como principais objetivos proporcionar à comunidade de Lajeado a             
oportunidade de contribuir para as ações da Rede de Enfrentamento à Violência contra a              
Mulher, de Lajeado/RS, e promover o desenvolvimento da escrita e da criatividade. 
 
2. Da participação 
2.1 Podem participar do concurso estudantes e professores dos cursos de graduação da             
Univates e/ou moradores do município de Lajeado. 
 
3. Das inscrições e modalidades 
3.1 As inscrições são individuais. 
 
3.2 As modalidades são verso ou poema. 
 
3.2.1 Cada participante pode submeter apenas uma produção em cada modalidade. 
 
3.3 As inscrições e o envio das propostas serão feitos exclusivamente pelo e-mail             
projetomariadapenha@univates.br, no período de 17 de fevereiro a 1o de março de 2021. 
 
3.3.1 Para a inscrição, o participante deverá encaminhar a proposta para o e-mail             
projetomariadapenha@univates.br, conforme Anexo 1, e a ficha de inscrição, de acordo com            
o Anexo 2, constando no assunto do e-mail “I Concurso de Versos e Poemas: Enfrentando a                
Violência contra a Mulher”. 
 
3.4 Para este Edital, não haverá cobrança de taxa de inscrição. 
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3.5 Os professores e bolsistas – voluntários ou não – do projeto de extensão Maria da                
Penha estão impedidos de se inscrever neste concurso. 
 
4. Da produção textual  
4.1 Os participantes devem realizar uma produção textual, na modalidade verso ou poema,             
sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. 
 
4.2 Serão escolhidos 5 (cinco) versos e 5 (cinco) poemas, que serão lidos no dia 08 de                 
março de 2021, no evento alusivo ao Dia da Mulher, e utilizados em materiais no combate à                 
violência contra a mulher. 
 
4.3 As produções devem ser originais e inéditas. 
 
4.4 Requisitos da produção textual: 

a) ser original; 
b) ter apenas um autor; 
c) ser formatada conforme modelo do Anexo 1. 

 
5. Da avaliação  
5.1 Os trabalhos serão avaliados pelo Comitê de Avaliação, formado por professores,            
bolsistas e colaboradores da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, de             
Lajeado/RS. 
 
5.1.1 O Comitê de Avaliação é soberano em sua decisão, não havendo possibilidade de              
recurso. 
 
5.2 Os critérios de avaliação são os seguintes: 

a) conformidade com os objetivos do concurso; 
b) originalidade; 
c) criatividade; 
d) adequação do conteúdo com a proposta do edital; 
e) ortografia. 

 
6. Da divulgação do resultado 
6.1 O resultado do concurso será divulgado no dia 08 de março de 2021, no evento alusivo                 
ao Dia da Mulher, organizado pelo projeto de extensão Maria da Penha, da Universidade do               
Vale do Taquari - Univates e publicado na página www.univates.br/institucional/editais. 
 
7. Das disposições gerais 
7.1 O participante, com o ato de inscrição, cede gratuitamente ao projeto de extensão “Maria               
da Penha: Enfrentamento à Violência contra a Mulher e apoio às famílias”, da Univates e à                
Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, de Lajeado/RS, o direito de uso de sua                
obra, sem quaisquer ônus posteriores, mantendo-se aqui inalterados os direitos de autor            
inerentes à criação inscrita. 
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7.2 Caso o participante tenha menos de 18 (dezoito) anos de idade, a inscrição deverá               
conter termo de autorização assinado pelo seu representante legal, que deve ser solicitado             
pelo e-mail projetomariadapenha@univates.br. 
 
7.3 Ao inscrever-se para participar deste concurso, nos termos deste Edital, o participante             
está automaticamente autorizando, desde já e de pleno direito, de modo expresso e em              
caráter irrevogável e irretratável: 

a) o uso, gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo, de seu nome, voz e imagem em                 
fotos, arquivos e/ou meios digitais ou não, digitalizadas ou não, bem como em             
cartazes, filmes e/ou spots, jingles e/ou vinhetas, em qualquer tipo de mídia e/ou             
peças promocionais, inclusive em televisão, rádio, jornal, cartazes, faixas, outdoors,          
mala-direta e na internet, para a ampla divulgação da conquista do prêmio do             
vencedor; 

b) o direito de expor, publicar, reproduzir, armazenar, fazer adaptações ou alterações           
e/ou qualquer outra forma de utilização da sua produção em caráter gratuito e sem              
qualquer remuneração, ônus, encargo ou indenização, podendo os referidos direitos          
serem exercidos pelos meios citados no item anterior, também para a ampla            
divulgação deste concurso e/ou de seu desenvolvimento posterior. 

 
7.3.1 As autorizações descritas acima são exclusivas e não significam, implicam ou resultam             
em qualquer obrigação de divulgação nem de pagamento. 
 
8. Das disposições finais 
8.1 Cabe ao Comitê de Avaliação deliberar sobre casos omissos. 
 
8.2 Esclarecimentos e informações podem ser obtidos pelo e-mail         
projetomariadapenha@univates.br. 
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Anexo 1 
Modelo da proposta 
 
 
 
Codinome: 
Proposta: (  ) Verso (  ) Poema 
 
Proposta: 
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Anexo 2 
Ficha de inscrição 
 
 
Nome: 
Codinome (para não ser identificado na avaliação): 
Idade: 
Profissão/ocupação: 
Escolaridade: 
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