
 

 

CONCURSO DE POEMAS E CONTOS DO XIX SEMINÁRIO DE EXTENSÃO DA 
UNIOESTE 

 

REGULAMENTO 

 

Do Objetivo 

A Pró-Reitoria de Extensão da Unioeste, através da Diretoria de Extensão e 
Cultura, institui o CONCURSO DE POEMAS E CONTOS DO XIX SEMINÁRIO DE 
EXTENSÃO DA UNIOESTE, com o objetivo de estimular a criatividade e a cultura na 
comunidade interna e externa da Unioeste. 

 

Da Habilitação 

Poderá participar do processo, todos os interessados, desde que inscritos no 
Seminário de Extensão da Unioeste que apresentem trabalhos poéticos e/ou de 
contos, abordando preferencialmente o tema “Unioeste e Sociedade: Ações 
Compartilhadas" . 

Os trabalhos encaminhados que não estiverem dentro dessas especificações, 
serão eliminados na primeira leitura.  

 

Das Inscrições 

O concorrente poderá inscrever até três trabalhos independente da categoria 
(poema e/ou conto). Os trabalhos deverão ser inéditos e originais, entendendo-se por 
inéditos, aqueles que nunca foram publicados e originais aqueles não plagiados de 
outros já existentes. 

Os trabalhos deverão ser formatados em letra Arial, tamanho 12, papel A4, com 
margem normal (sup e inf: 2,5cm e dir e esq: 3cm). O poema deverá ter o máximo de 
30 linhas e o conto, o limite de duas laudas. 

As inscrições deverão ser feitas até o dia 12/05/2019 através do e-mail: 
proex.dec@unioeste.br. No corpo do texto, informar que requer a inscrição no 
concurso e anexar: 

1.  Ficha de inscrição (Anexo 1) preenchida e assinada em arquivo pdf. 

2.  Arquivo pdf do poema/conto identificado apenas com o título e pseudônimo. 
Salvar o arquivo da seguinte maneira: categoria_pseudonimo. 

mailto:proex.dec@unioeste.br


 

 

Para cada trabalho, deve ser enviado um e-mail, contendo a ficha de inscrição 
e o arquivo do trabalho, conforme as informações acima.  

A inscrição no concurso será efetivada, assim que o participante receber e-mail 
de confirmação da comissão organizadora. 

 

Da Seleção: 

As decisões da Comissão Julgadora serão irrevogáveis, não cabendo recursos 
contra as mesmas. 

 

Da Premiação:  

Os dez melhores trabalhos de cada modalidade participarão de uma exposição 
itinerante, sendo escolhido entre estes, um trabalho de cada categoria que será 
publicado na Revista Extensiva/PROEX. 

1ª Parte - Seleção de 10 (dez) trabalhos de cada modalidade, que irão participar 
da exposição itinerante que percorrerá os Campi da Unioeste. 

2ª Parte - Dentre os trabalhos que farão parte da Exposição, será selecionada 1 
(uma) trabalho de cada modalidade que será publicado na Revista Extensiva. 

 

Das Disposições Gerais:  

Todos os participantes devem fazer a inscrição no XIX Seminário de Extensão 
da Unioeste, no endereço http://www.unioeste.br/proex/seu-inscricoes. A inscrição no 
evento é gratuita. 

A simples inscrição do candidato, em qualquer modalidade, já pressupõe a 
aceitação e concordância com todos os termos do presente Regulamento, valendo 
como Contrato de Adesão para todos os envolvidos, que tiveram participação no 
evento. 

À Comissão Organizadora, reserva-se o direito, a qualquer tempo, de excluir 
do concurso, os trabalhos que não cumprirem com as disposições do presente 
Regulamento, contrariando as normas do concurso, bem como não indicar 
vencedores, caso a qualidade literária das obras concorrentes não corresponderem 
as expectativas. 

Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pela Diretoria de 
Extensão e Cultura/PROEX e Comissão Organizadora do XIX SEU.  

http://www.unioeste.br/proex/seu-inscricoes


 

 

ANEXO 1  

 

CONCURSO DE POEMAS E CONTOS DO XIX SEMINÁRIO DE EXTENSÃO DA 
UNIOESTE 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome:________________________________________________________________ 

CPF:___________________________ Celular:______________________________ 

E-mail:_______________________________________________________________ 

Curso:_______________________________________________________________ 

IES:_________________________________________________________________ 

Cidade:______________________________________________________________ 

Tipo de trabalho:      (     ) Poema        (     ) Conto 

Título:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Pseudônimo: __________________________________________________________ 

 

Data:   ____/____/_________            Assinatura: ________________________  

 


