
São Paulo, 20 de abril de 2020. 

 

 
CONCURSO CULTURAL: Tâmara - Poemas para Depois do Amanhã 

1. As inscrições e entregas das obras serão feitas até às 23h59min do dia 
14/05/2020 por meio do sítio eletrônico do projeto TÂMARA poemas para depois 
do amanhã, com o seguinte endereço eletrônico 
(https://polocultural.com.br/tamaras); 
 

2. Deverá ser entregue: 
I.  Formulário de inscrição; 
II. Cópia do documento de identidade de cada autor. 
III. Documento que comprove residência. 
IV. Texto escrito e em vídeo. (o vídeo deve ser postado no youtube e o link enviado 
pelo formulário). 
V. O vídeo deverá ser publicado no youtube gravado na posição vertical e em casa 
COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 1min e 10seg E MÁX IMA DE 3min. 
VI.  Autorização anexa, se necessário, nos termos do item 8.1, no ato da inscrição 
através do site citado no item 1.; 
 

3. As obras deverão seguir o tema “Tâmara - Poemas para Depois do Amanhã” " 
a sinopse completa encontra-se no anexo I.  
 

4. É de total responsabilidade dos participantes do concurso de buscar 
informações sobre os resultados das etapas do concurso, checando o e-mail 
informado no ato da inscrição, bem como a página do Instagram (@polo_cultural)  e 
o site oficial do projeto Tâmaras - Poemas para depois do amanhã; 
 

5. Todo o material produzido pelos 10 (dez) participantes finalistas, de cada 
categoria,  no “Tâmaras - Poemas para depois do amanhã”, será cedido direito 
autoral para as entidades idealizadoras do concurso, sendo respeitada a autoria de 
cada participante, tendo os executores do projeto total autonomia para utilizar as 
obras, durante e após o Concurso Cultural, citando o autor, com autorização prévia 
e sem fins lucrativos. 

  

https://polocultural.com.br/tamaras
https://polocultural.com.br/wp-content/uploads/2020/04/ANEXO-I.pdf
https://polocultural.com.br/tamaras/


 

 

 

6. Os participantes autorizam, desde já, o uso de sua imagem e voz pelo Polo 
Cultural e organizadores do projeto Tâmaras - Poemas para depois do amanhã, bem 
como seus parceiros financiadores e apoiadores durante e após o Concurso 
Cultural, em todos os possíveis meios, formatos e veículos de divulgação. 
 

7. CATEGORIAS: 
 

O concurso, bem como suas premiações, se dará em três categorias, sendo 
necessário que cada participante se  inscreva apenas em uma delas, de acordo 
com os critérios de cada modalidade: 
 

7.1 - Semear 
 

I.Destinada a novos autores, que nunca tiveram textos publicados em 
livros, seja autoral ou coletânea. 

II.Entende-se por novos autores pessoas que não sejam conhecidas 
dentro do universo literário, seja ele mercado editorial ou cena 
independente. 
 

7.2 - Cultivar 
 

I.Destinada a alunos matriculados regularmente no ensino público 
escolar. 
 

7.3 - Colher 
 

I.Destinada a autores independentes que já estejam dentro do universo 
literário, tendo ou não obras publicadas. 

II.Entende-se por autores independentes, artistas que divulgam seu 
trabalho de forma autônoma, sem vínculo com grandes editoras ou 
patrocinador. 

  



 

 

 

8. OBRIGATORIEDADES PARA INSCRIÇÃO: 
 

8.1  Participantes menores de idade devem preencher o anexo II, autorização 
assinada por um responsável legal; 
8.2 A obra deverá ser de total autoria do participante inscrito; 
8.3 Cada inscrito pode participar com uma única obra; 
8.4 É obrigatório o envio de um vídeo com a gravação da obra composta; 
8.5 A obra deverá ter no máximo 03 minutos de duração, apenas de fala; 
8.6 A obra deve ser inédita.  
8.7 Não é permitido utilizar citações de outros compositores na obra inscrita; 
8.8Será desclassificado qualquer texto deliberadamente desconectado do tema 
proposto; 
8.9 Serão desclassificados as obras sem link do youtube ou com duração menor do 
que 1min10seg. 
8.10 Não é permitida fala predominantemente em língua estrangeira: 
 

O NÃO CUMPRIMENTO DE QUALQUER ITEM OBRIGATÓRIO SERÁ MOTIVO DE 
DESCLASSIFICAÇÃO. 
 

9. SELEÇÃO  
 

9.1 As obras inscritas serão avaliadas em duas etapas: texto escrito e vídeo poético. 
Sendo a primeira etapa realizada pela comissão avaliadora, composta pelos 
coletivos: Sarau do Binho, Poetas Ambulantes, Slam do 13, Slam das Minas e Sarau 
dos Mesquiteiros e, a segunda pelos idealizadores e colaboradores do concurso. 
 

9.2 A comissão selecionará até o dia 22/05/20 as 10 (dez) obras finalistas de cada 
categoria concorrendo aos prêmios de 1º até 3º colocado em cada modalidade. O 
resultado será publicado no sítio eletrônico mencionado no item 1; 
 

9.3 No dia 22/05/20 os vídeos finalistas serão publicados, ao mesmo tempo, no sítio 
eletrônico e na plataforma digital (@polo_cultural), para início da etapa de 
divulgação e compartilhamento do material, sendo de responsabilidade de cada 
participante o engajamento de sua obra. 

  



 

 

 

10. PONTUAÇÃO 
 

Texto - 6 pontos 
3 pontos - aderência ao tema 
1 ponto - criatividade 
1 ponto - desenvolvimento da ideia 
1 ponto - linguagem poética 
 
Vídeo – 4 pontos (não será analisada a qualidade do vídeo)  
1 ponto - criatividade 
1 ponto - performance 
2 pontos - mais compartilhamento 
 

10. CRONOGRAMA 
 

24/04/20...............   Abertura das Inscrições; 
14/05/20...............    Prazo final para inscrições. 
22/05/20...............   Seleção das obras finalistas. 
24/05/20...............   Divulgação dos vídeos. 
01/06/20……………   Apuração do engajamento (compartilhamento). 
02/06/20………….   Apresentação dos ganhadores de cada categoria. 
13/06/20...............   Evento de Premiação.  
 

  *As datas podem ser prorrogadas, com aviso prévio. 
 

10.1 Qualquer alteração no cronograma descrito no item anterior será comunicada 
por e-mail e/ou por meio do sítio eletrônico mencionado no item 1; 

  



 

 

 

11. PREMIAÇÃO 
 

Serão premiados do primeiro ao terceiro lugar de cada categoria, de acordo com as 
especificações abaixo: 
 

I.Semear 
 

1º colocado: R$600,00 (seiscentos reais) 
2º colocado: R$300,00 (trezentos reais) 
3º colocado: R$200,00 (duzentos reais) 
 

II.Cultivar 
 

1º colocado: R$500,00 (quinhentos reais) 
2º colocado: R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) 
3º colocado: R$100,00 (cem reais) 
 

III.Colher 
 

1º colocado: R$1500,00 (mil e quinhentos reais) 
2º colocado: R$1000,00 (um mil reais) 
3º colocado: R$500,00 (quinhentos reais) 
 

11.1 É de responsabilidade de cada autor fornecer os dados de conta bancária 
própria, no momento solicitado. 
11.2 Os participantes menores de idade poderão receber o prêmio em conta 
bancária do responsável.      

 


