
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA 

V CONGRESSO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

CONCURSO DE PRODUÇÃO E DECLAMAÇÃO DE POEMAS 

Normas de Participação no Concurso 

 

  O Projeto Entrenós de Expressão Literária: Concurso de Produção e Declamação de 

Poemas é uma realização do Instituto Federal de Rondônia integrada ao V Congresso de Ensino, 

Pesquisa e Extensão do IFRO (V Conpex). A participação ocorrerá conforme as normas 

contidas neste instrumento. 

 

CAPÍTULO 1 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1 O objetivo do projeto é realizar o Concurso Entrenós de Expressão Literária: 

Concurso de Produção e Declamação de Poemas dos Estudantes e Servidores do IFRO. 

 

2 O gênero textual exclusivamente aceito é o poema, escrito em versos. 

 

3 A produção textual, como domínio da produção escrita, e a declamação, como arte 

da expressão individual, constituem as duas partes de uma mesma unidade no processo de 

seleção, de modo que a pontuação será unificada entre ambas. 

 

4 As categorias de participantes são três: 

 

a) estudantes dos cursos técnicos de nível médio; 

b) estudantes dos cursos de nível superior; 

c) servidores dos Câmpus e Reitoria. 

 

5 Os poemas devem ser escritos com fonte Times New Roman, letra 10, espaçamento 

simples entre versos e duplo entre estrofes, contendo no mínimo 14 e no máximo 50 versos, em 

folha de papel branco A4, com margens de 3 cm na parte superior e esquerda e 2 cm na parte 

inferior e direita. 

 

CAPÍTULO 2 

INSCRIÇÃO 

 

6 As inscrições dos estudantes de nível médio, dos estudantes de nível superior e dos 

servidores, nos Câmpus, serão feitas junto a uma Comissão Organizadora Local, por meio de 

ficha própria e após os trabalhos de orientação dos professores de Língua Portuguesa e Artes. 

 

6.1 A Comissão Organizadora Local deverá ser composta por meio de uma Portaria da 

Direção-Geral, para regularização das atividades. 

 



7 As inscrições dos servidores da Reitoria ocorrerão junto à Comissão Avaliadora da 

Reitoria, por meio da ficha constante no projeto do concurso, a ser enviada ao e-mail 

dppex@ifro.edu.br. 

CAPÍTULO 3 

SISTEMA DE SELEÇÃO 

 

8 O sistema de seleção envolve a pré-seleção, realizada internamente nas Unidades de 

origem dos participantes, e a classificação final, realizada durante o V Conpex. 

 

9 Será selecionado o melhor poema e declamação para cada categoria de participantes, 

durante a fase de pré-seleção nos Câmpus e Reitoria. 

 

9.1 O processo de pré-seleção nos Câmpus ocorrerá de forma livre, orientada pela 

Comissão Avaliadora Local, conforme as ações a serem coordenadas pelos professores; na 

Reitoria, a pré-seleção se dará por meio de Comissão Avaliadora da Reitoria. 

 

10 Será classificado o melhor poema e declamação para cada categoria de participantes 

(estudantes de nível médio, estudantes de nível superior e servidores), na fase de classificação 

final, durante o V Conpex, por meio de Banca Avaliadora formada por profissionais de Letras 

e/ou Artes externos ao IFRO. 

 

11 Os Câmpus deverão realizar oficinas, ensaios e revisões de textos como processo 

formador na fase de pré-seleção em suas unidades, enquanto na Reitoria os servidores 

desenvolverão seu processo de produção e declamação de forma autônoma. 

 

12 Os dez melhores resultados da combinatória entre produção e declamação de poemas, 

por categoria de participantes, nos Câmpus e Reitoria, deverão ser enviados em quadro 

demonstrativo, acompanhado dos respectivos textos selecionados, ao e-mail 

dppex@ifro.edu.br. 

 

13 O cronograma de execução do Concurso é o disposto abaixo: 

 
Item Ação Período (2017) Meio 

1  
Desenvolvimento de oficinas e ensaios nos 

Câmpus e pelos servidores da Reitoria 
Agosto e setembro Câmpus e Reitoria  

2  Seleção dos melhores textos e declamadores Setembro Câmpus e Reitoria 

3  

Envio do quadro classificatório dos dez melhores 

resultados por categoria (estudantes de nível 

médio, estudantes de nível superior e servidores), 

acompanhado dos respectivos textos 

Até 30 de setembro deppex@ifro.edu.br 

4  
Declamação dos finalistas, classificação final e 

premiação 
17 de outubro (?) V Conpex 

 

CAPÍTULO 3 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

 

14 Tanto na pré-seleção quanto na classificação final, os critérios de avaliação a serem 

adotados são os constantes do quadro abaixo: 
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Modal. Critério Pontuação Máxima 
P

ro
d

u
çã

o
 

te
x

tu
al

 
Originalidade da abordagem 10 

Correção da linguagem, quanto à ortografia, concordância, coesão e 

coerência 
10 

Organização textual e domínio da técnica de produção de poemas 10 

Criatividade  20 

D
ec

la
m

aç
ão

 Tonalidade e altura da voz 10 

Expressividade  15 

Representação 15 

Memorização 10 

Total 100 

 

15 A pontuação não é eliminatória, mas classificatória.  

 

15.1 Em casos de empate, serão considerados como prioridade, nesta ordem, os itens 

criatividade, originalidade da abordagem, organização textual e domínio da técnica de produção 

de poemas, correção da linguagem, expressividade, representação, tonalidade a altura da voz, 

memorização. 

 

15.2 Se ainda assim persistir o empate, será realizado sorteio entre os empatados. 

 

16 Os servidores da Reitoria, exclusivamente na fase de pré-seleção, serão avaliados 

somente na modalidade produção textual, e não na de declamação, de modo que sua pontuação 

será dobrada nos respectivos itens.  

 

17 A originalidade dos textos é de inteira responsabilidade do seu proponente, mas os 

casos identificados de plágio implicam em desclassificação dos respectivos textos e sujeitam o 

responsável às sanções penais previstas na Lei 9.610 (BRASIL, 1998) e no artigo 184 do 

Código Penal — Decreto-Lei 2.848 (BRASIL, 1940), sem prejuízo de outras regulações 

possíveis da matéria. 

 

18 Os resultados da pré-seleção e da classificação final, apresentados pelas comissões 

avaliadoras, são irrecorríveis. 

 

CAPÍTULO 4 

PREMIAÇÃO 

 

19 O primeiro colocado de cada categoria (estudantes de nível médio, estudantes de 

nível superior e servidores) receberá uma pontuação simbólica, que poderá ser composta por 

brindes, vales e outros benefícios que sejam levantados por meio de patrocínio. 

 

19.1  Conforme haja recursos materiais e/ou financeiros, a premiação pode se estender 

para o 2º e 3º lugares ou mais. 

 

CAPÍTULO 5 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

20 As despesas de deslocamento dos servidores e estudantes dos Câmpus, para 

participação na fase de classificação final, ficarão a cargo de suas Unidades de origem. 

 



21 Qualquer dúvida sobre o desenvolvimento do projeto e, especificamente, sobre a 

realização do Concurso, pode ser esclarecida por meio do envio das questões ao e-mail 

dppex@ifro.edu.br.  

 

Porto Velho, 16 de agosto de 2017 

 

 

 

COMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO DO V CONPEX 

 
 


