
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS ESTUDANTIS  

COORDENADORIA DE ARTE, CULTURA, ESPORTE E LAZER  

 

EDITAL Nº 05/COACEL/PROECE/UFR 

A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura, e 

Assuntos Estudantis, por meio da 

Coordenadoria de Arte, Cultura, Esporte 

e Lazer da Universidade Federal de 

Rondonópolis, torna público o presente 

edital contendo normas e 

procedimentos para a participação no I 

Recital de Poesia da UFR. 

1) DO OBJETIVO 

Promover o I Recital de Poesia da UFR, a fim rememorar o dia da poesia, 

comemorado em 21 de março, e de aflorar a essência poética na comunidade 

acadêmica, além descobrir novos talentos e propiciar descontração e troca de 

experiências entre os (as)  participantes. 

2) JUSTIFICATIVA 

O panorama pandêmico mundial é desolador, e a sociedade como um todo está se 

vendo obrigada a se adaptar a essa nova realidade. Tais mudanças ocasionadas 

pela reclusão e distanciamento social, tem afetado a todas e todos, causando 

impactos psicológicos irreversíveis na forma de viver a vida em comunidade. Toda 

essa situação de transformações e desligamento coletivo, necessários para o 

momento, propiciou uma lacuna cultural que precisa ser preenchida, para que 

mesmo em meio a toda essa situação desesperadora, haja interação e descontração 

a fim de se garantir a qualidade de vida necessária para atravessar esse momento. 

Diante disso, o recital de poesia vem para abrir espaço de fala, tradutor das nossas 

emoções, capaz de trazer alento a estes tempos tão difíceis, além de agregar valores 



culturais essenciais para que o próprio indivíduo construa a sua individualidade e 

exerça seu papel na sociedade. 

3) DA RESPONSABILIDADE 

3.1 A Comissão Organizadora do concurso é formada por: Claudinéia de Araújo; 

Éderson da Silva; Maria Eduarda Ribeiro Pereira; Marcia Feres de Oliveira e Vitória 

de Carvalho Dourado. 

3.1.1 Esta Comissão tem a atribuição de deliberar sobre qualquer matéria deste 

edital, incluindo casos omissos.  

4) DOS (AS) PARTICIPANTES 

4.1 Poderão se inscrever no concurso: estudantes de graduação e pós-graduação; 

idosos (as) cadastrados (as) no NEATI; técnicos (as) administrativos (as) 

educacionais; docentes e funcionários (as)  terceirizados (as)  com vínculo com a 

UFR devidamente ativo comprovado no ato da inscrição. 

4.2 Os (as) candidatos (as) inscritos (as) estarão sob as regras deste edital e 

concordam em participar integralmente da competição de forma ética respeitando 

todas as pessoas envolvidas, antes, durante e após o evento. 

4.3 Sanções administrativas poderão ser aplicadas em caso de atitudes contrárias 

as normas estabelecidas neste edital. 

4.4 Não é permitida a participação de membros sem os vínculos com a instituição, 

descritos no item 4.1 deste edital. 

4.5 É de inteira responsabilidade do (a)  candidato (a), o repertório a ser apresentado, 

a performance, som de fundo, o figurino ou qualquer outra alegoria necessária para 

compor a sua apresentação. 

4.6 É permitida a apresentação de poemas/poesias não autorais e interpretadas.  

4.6.1 Para os (as) candidatos (as) que apresentarem poemas/poesias autorais serão 

garantidos 5 pontos na somatória geral. 

4.7 É permitida a apresentação em equipe, com a participação de até 4 integrantes, 

contudo, o (a) mesmo (a) participante do evento não poderá integrar duas equipes 

diferentes. 



5) DAS INSCRIÇÕES 

5.1 As inscrições poderão ser realizadas no período de 20 à 28 de fevereiro de 2021, 

exclusivamente pela plataforma digital com link disponível abaixo.   

(https://www.even3.com.br/irdpdu2021) 

6) DA APRESENTAÇÃO  

6.1. Devido ao contexto da pandemia e respeitando os decretos e recomendações 

internas e externas à UFR, o recital terá formato híbrido. Os (as) jurados (as) estarão 

no auditório da UFR, cumprindo todos os protocolos preconizados pelo comitê de 

enfrentamento ao covid-19 desta instituição, onde assistirão todas as apresentações 

enviadas pelos (as) participantes, ao mesmo tempo que a transmissão do recital será 

realizada de forma on-line pelos canais da PROECE/UFR .    

6.2. Cada participante deverá gravar vídeos de até 8 minutos, contemplando 

apresentações que serão exibidas no 1º dia, 2º dia e 3º dia do evento. Desta forma, 

caso o candidato tenha um bom desempenho nas etapas classificatórias, garante 

material para semifinal e final. 

6.2.1 No ato do envio, o (a) participante precisa indicar em cada vídeo a ordem das 

apresentações, descrevendo as datas; 

6.2.2 O (a) participante é responsável pela gravação de suas respectivas 

apresentações, envio das mesmas para a comissão organizadora dentro dos prazos 

estabelecidos no cronograma deste edital, bem como pelo acompanhamento das 

apresentações realizadas durante o evento. 

6.2.3 É de responsabilidade do (a) participante, a qualidade das imagens e som do 

vídeo de sua apresentação, não cabendo à comissão organizadora do evento tais 

adequações. 

6.3 Em caso de utilização do celular para fazer a gravação, sugere-se que o mesmo 

seja utilizado na horizontal e com a máxima resolução possível. 

6.4 O candidato inscrito, que não encaminhar seu vídeo da apresentação, perderá o 

direito à participação na próxima edição do evento. 

https://www.even3.com.br/irdpdu2021


6.5 Os vídeos encaminhados com tempo extrapolado e/ou fora do prazo estipulado 

não serão validados. 

7) DO SORTEIO DAS APRESENTAÇÕES 

7.1 O sorteio da sequência de apresentações será realizado no dia 15 de março de 

2021 em sala virtual do Google Meet às 17:30 horas.  O link da sala virtual será 

encaminhado a todos (as) os(as) participantes 30 (trinta) minutos antes do início.  

7.2 A ausência do (a) participante no momento do sorteio não a (o) desclassificará, 

contudo, é de responsabilidade deste o acompanhamento da ordem dos sorteados. 

8) DA COMPETIÇÃO 

O Concurso será realizado em três etapas nos dias 19, 22 e 23 de março de 2021 

às 19:00 horas.   

8.1 Primeira Etapa (19/03/21) – Apresentação de todos os vídeos enviados e seleção 

de 10 (dez) candidatos (as) para a semifinal. 

8.2 Segunda Etapa (22/03/21) – Apresentação dos vídeos dos classificados (as) para 

esta etapa e seleção de 5 (cinco) candidatos (as) para a etapa final. 

8.3 Terceira Etapa 23/03/21) –Apresentação dos vídeos dos classificados (as)  para 

esta etapa, classificação e premiação para 1º, 2º e 3º colocados (as)  de acordo com 

o item 9 deste edital. 

8.4 Os (as)  candidatos (as)  serão avaliados (as)  seguindo os critérios estabelecidos 

no item 10 deste edital na tabela 01. 

9) DA PREMIAÇÃO 

Os (as) candidatos (as) receberão premiação de participação do concurso de acordo 

com a ordem de classificação para o 1º, 2º e 3º colocados. Sendo os prêmios os 

seguintes: 

9.1 Para o 1º Lugar: Prêmio surpresa*. 

9.2 Para o 2º Lugar: Prêmio surpresa*. 

9.3 Para o 3º Lugar: Prêmio surpresa* 



10) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os (as) jurados (as) avaliarão cada apresentação individualmente de acordo com os 

critérios estabelecidos na TABELA 1. 

TABELA 1 – Critérios de avaliação e respectiva pontuação máxima. 

CRITÉRIO  PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Entonação da voz 10 

Desenvoltura na apresentação 10 

Tempo de apresentação  10 

Adequação da voz na poesia 10 

Poesia autoral (de acordo do item 4.6.1) 5 

TOTAL MÉDIA DA SOMA 

 

11) DO RESULTADO 

A classificação dos (as)  candidatos (as)  será feita por média simples da somatória 

da pontuação total dos (as)  jurados (as). 

11.1 Ao final das apresentações da primeira etapa, de acordo com as maiores 

médias obtidas, serão anunciados os dez (10) candidatos classificados para a etapa 

semifinal. 

11.2 Ao final da etapa semifinal, de acordo com as maiores médias obtidas, serão 

anunciados os (as)  cincos (5) candidatos  (as) classificados (as)  para a etapa final. 

11.3 Ao final das apresentações, será anunciada a classificação dos (as)  

vencedores (as)  em ordem decrescente, subsequente, a entrega de prêmios para 

os (as)  vencedores (as). 

12) DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1  As dúvidas poderão ser encaminhadas para o endereço recitalufr@gmail.com 

12.2 Os vídeos deverão ser encaminhados para o endereço de e-mail 

recitalufr@gmail.com obedecendo o disposto no item 13.  



1. 13) CRONOGRAMA DE DATAS 

 

NOME PERÍODO* 

Publicação do Edital 16/02/2021 

Inscrições 20/02/2021 à 28/02/2021 

Publicação dos Inscritos  04/03/2021 

Sorteio das apresentações 15/03/2021 

Envio dos vídeos  17/03/2021 à 21/03/2021 

Realização do evento 19, 22 e 23/03/2021 

              * Datas sujeita à alterações 

 

Rondonópolis, 16 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

Claudinéia de Araújo 

Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis 

PROECE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


