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EDITAL 08/2015 

 

A PRO-REITORA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA 

ESTUDANTIL - PROAE, da Universidade Federal da Bahia - UFBA, no uso de suas 

atribuições legais, torna público o presente Edital, contendo os prazos e procedimentos 

para a seleção de poemas para o I CONCURSO DE POESIA DO ABRIL 

INDÍGENA/UFBA - EDIÇÃO 2015.  

 

1. APRESENTAÇÃO:  

O I Concurso de Poesias do Abril Indígena, com o tema “Minha Aldeia é o mundo”, 

está sendo promovido pela PROAE-UFBA, em parceria com a Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas (FFCH), com o Museu de Arqueologia e Etnologia, com o PET-

INDÍGENA da UFBA, e com o Coletivo Caçulas do 2 de Julho.  

2. DOS OBJETIVOS:  

Tem o objetivo de divulgar a questão indígena no Brasil e de valorizar este importante 

componente da identidade nacional brasileira, além de dar visibilidade aos poetas e 

poetisas universitários. 

 

3. GERAL: 

3.1) As inscrições estarão abertas de 26 de Março a 07 de Abril de 2015. 

3.2) Para se inscrever no I Concurso de Poesias do Abril Indígena é necessário que o 

autor seja membro da comunidade discente da UFBA. 

3.3) Cada autor poderá concorrer com até 02 (dois) poemas em língua portuguesa. 

3.4) O tema do concurso é “Minha Aldeia é o Mundo”. 

3.5) Uma Comissão Julgadora, escolhida pelas instituições envolvidas no concurso, 

escolherá os trabalhos aprovados. 

3.6) Os direitos autorais dos textos são de propriedade de seus autores. 

OBS: Ao enviar sua inscrição para esse concurso, os autores concordam 

expressamente com a publicação das poesias inscritas no site da PROAE/UFBA, 

do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA e no Facebook do MAE/UFBA, 
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sem qualquer ônus, desde que os créditos de autoria sejam devidamente 

registrados. 

3.7) O envio da(s) poesia(s) ao concurso significa inteira e completa concordância, 

por parte dos concorrentes, com este Regulamento. Casos omissos serão resolvidos pela 

Comissão Organizadora. As decisões são irrecorríveis. 

3.8) As poesias selecionadas serão declamadas no I Sarau de Poesias do Museu de 

Arqueologia e Etnologia da UFBA no dia 23 de Abril de 2015. 

 

4. INSCRIÇÕES: 

4.1) Para confirmar sua inscrição, o autor deverá ser preencher o formulário de 

Inscrição disponível no Anexo I desse edital e enviar sua(s) poesia(s), apenas por e-

mail, para o seguinte endereço: concursopoesiamaeufba@gmail.com. 

4.2) Informar no campo ASSUNTO: I Concurso de Poesias do Abril Indígena – 

Inscrições 

4.3) No corpo da mensagem, informar, obrigatoriamente: 

a) Nome completo  

b) Curso em que se encontra devidamente matriculado 

c) Título(s) da(s) poesia(s) 

4.4) As poesias deverão ser enviadas, como anexo, conforme abaixo: 

I. Digitação em fonte Times New Roman, tamanho 12, ou fonte Arial, também 

tamanho 12, com espaço livre. 

II. Cada poesia deverá constituir um arquivo único, sem a indicação do nome do 

autor (os textos serão catalogados e indexados por numeração sequencial para 

encaminhamento à Comissão Julgadora). 

III. Preferencialmente, salvar os arquivos em formato PDF. Arquivos no formato 

Microsoft Word (doc ou .docx), OpenOffice, BROffice, Libre Office ou Google 

Docs também serão aceitos. 

IV. Não enviar links de compartilhamento em serviços como Dropbox, Google 

Drive, Skydrive ou similares. 

V. Textos digitados no corpo do e-mail não serão considerados válidos. 

4.5) Em até 10 (dez) dias contados a partir do envio das poesias, os participantes 

receberão comunicado, por e-mail, da confirmação de sua inscrição ou serão 

solicitados a corrigir eventuais irregularidades. 

mailto:concursopoesiamaeufba@gmail.com
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5. DO RESULTADO: 

5.1) No dia 17 de abril de 2015 será publicado nos sites www.proae.ufba.br e 

www.mae.ufba.br e no Facebook do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA 

https://www.facebook.com/pages/Museu-de-Arqueologia-e-Etnologia-da-UFBA/ a 

lista de candidatos inscritos no concurso. 

5.2) Eventuais esclarecimentos poderão ser encaminhados para o mesmo endereço 

eletrônico (concursopoesiamaeufba@gmail.com), indicando no campo ASSUNTO: I 

Concurso de Poesias do Abril Indígena – Esclarecimentos. 

5.3) A premiação será de caráter simbólico, contemplando os autores com melhor 

pontuação com objetos do universo indígena baiano. 

5.4) Os vencedores poderão declamar sua poesia ou, se desejarem, indicar outra 

pessoa para fazê-lo, durante o I Sarau de Poesias do Museu de Arqueologia e 

Etnologia da UFBA. 

 

O presente edital entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Salvador, 24 de março de 2015.  

 

 

CÁSSIA VIRGÍNIA BASTOS MACIEL 

Pró-Reitora de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil – UFBA 
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