
 

 

1º Sarau do Poema Falado 

REGULAMENTO 

Realização: 

 
@poema_falado 

 

 

 

I – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º - O Poema Falado é um projeto de acolhimento digital vinculado à Pró-Reitoria de Graduação da 

Universidade Federal do Pampa (Unipampa), que tem como público-alvo a comunidade acadêmica do campus 

Itaqui, especialmente os discentes. A intenção principal do projeto é incentivar a leitura e contemplação da 

poesia, de forma a contribuir para a aquisição de habilidades comunicativas e de interpretação de texto, além de 

estimular o discente à ampliação de sua visão de mundo. 

Art. 2º - O Sarau do Poema Falado é um evento cultural pensado para promover a interação da comunidade 

itaquiense com estudantes e servidores do campus Itaqui da Unipampa, por meio da declamação de poemas com 

temática pré-definida, de forma a fortalecer o vínculo de todos com a Universidade, de maneira lúdica e 

acolhedora. 

Art. 3º - Este Regulamento tem por finalidade estabelecer normas para orientar a realização do 1º Sarau do 

Poema Falado, que terá como tema a cultura gaúcha, por ocasião da Semana Farroupilha.  

Art. 4º - O 1º Sarau do Poema Falado destina-se a valorizar, preservar e divulgar a memória popular do Rio 

Grande do Sul, por meio da declamação de poemas que respeitem essa temática. 

Art. 5º - Esta primeira edição do Sarau do Poema Falado será realizada de forma virtual, através do perfil 

@poema_falado do Instagram®, em virtude do distanciamento social imposto pelo período de exceção da 

pandemia de Covid-19. 

 

II – DAS MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 6º - No ato da inscrição, cada participante do evento deverá identificar a modalidade da qual faz parte, a 

saber:  

I – Estudante do campus Itaqui da Unipampa; 

II - Servidor do campus Itaqui da Unipampa; 

III - Comunidade itaquiense externa.  

 

III - DA INSCRIÇÃO 

 

Art. 7º - As inscrições poderão ser efetuadas no período de 08 de setembro até as 23:59 do dia 14 de setembro 

de 2020, por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponível no link 

https://docs.google.com/forms/d/19gGPnpeybmEYM7VssxVDzvZKMywUno2-pq3Lh1srIyQ/edit , também 

disponível na bio do perfil @poema_falado do Instagram®. 

 



Art. 8º - No ato da inscrição, o candidato deverá informar os seguintes dados: 

I - Nome completo; 

II – Modalidade, conforme Art. 6º; 

III – Número da matrícula (se estudante da Unipampa campus Itaqui) ou SIAPE (se servidor da Unipampa campus 

Itaqui) ou “Nada a declarar” (se comunidade externa). 

IV – Se estudante da Unipampa campus Itaqui, curso em que está matriculado(a); 

V - Ocupação e local onde trabalha ou estuda (caso não seja estudante do campus Itaqui da UNIPAMPA); 

VI - Poema que será declamado (completo com título), considerando como tema a cultura gaúcha. 

Art. 9º - Cada candidato poderá se inscrever apenas uma vez e concorrer com apenas um poema de sua escolha. 

Art. 10º - Após o preenchimento da ficha de inscrição, o candidato deverá enviar, até as 23:59 do dia 14 de 

setembro de 2020, um vídeo de si próprio declamando o poema informado para o e-mail 

projetopoemafalado@gmail.com. Os inscritos que não enviarem o vídeo serão automaticamente 

desclassificados. 

Art. 11º - Serão aceitos os vídeos apenas dos candidatos previamente inscritos, conforme Art. 8º. 

Art. 12º - O vídeo deverá ter, no máximo, 4 (quatro) minutos de duração. 

Art. 13º - A gravação do vídeo deverá obedecer às seguintes regras:  

I – Câmera na horizontal; 

II – Perspectiva da cintura pra cima do declamante; 

III – Declamante centralizado na imagem; 

IV - Gravar com a luz a favor do declamante - não ficar de costas para focos de luz; 

V - Escolher um lugar silencioso - sem aparelhos ligados ou cachorros latindo, por exemplo. 

Art. 14º - A organização do evento sugere ainda os seguintes cuidados ao gravar o vídeo:   

I - Limpar a lente da câmera do celular ou do equipamento que usará para filmar; 

II - Não usar o zoom digital nem flash; 

III - Assegurar-se de que o equipamento tem bateria suficiente antes de começar a gravar; 

IV - Gravar durante o dia, utilizando a luz natural (melhores horários: das 09:00 às 10:00 e em torno das 16:00); 

V - Falar um pouco mais alto que o tom normal, uma vez que alguns equipamentos podem não capturar muito bem o 

áudio. 

Art. 15º - Os materiais, equipamentos e local para gravação do vídeo são de responsabilidade do inscrito. 

Art. 16º - A inscrição no evento é gratuita e voluntária, e não prevê pagamento em dinheiro aos participantes. 

Art. 17º - Ao se inscrever no evento, o candidato autoriza a exposição de seu vídeo, nome e demais informações 

fornecidas no ato da inscrição, no perfil @poema_falado do Instagram®. 

 

IV – DO EVENTO 

 

Art. 18º - O 1º Sarau do Poema Falado ocorrerá na semana de 14 a 20 de setembro de 2020, período em que os 

vídeos inscritos serão postados no perfil @poema_falado no Instagram®, seguindo a ordem de envio pelos 

candidatos.  

Art. 19º - Todos os participantes receberão certificado equivalente a 10 (dez) horas - tempo estimado para 

decorar o poema, ensaiar e gravar o vídeo. Para estudantes do campus Itaqui da Unipampa, esse certificado será 

validável como Atividade Complementar de Graduação (ACG) na categoria 4 – Atividades Culturais, Artísticas, 

Sociais e de Gestão. O candidato inscrito no Sarau somente será qualificado como digno de certificação após 

atendimento ao Art. 10º. 



V – DA PREMIAÇÃO 

 

Art. 20º - Os inscritos na modalidade I (Estudante do campus Itaqui da Unipampa) que obtiverem a maior 

pontuação, conforme os critérios avaliativos previstos na seção VI, serão agraciados com um prêmio, composto 

pelos seguintes itens: 

I - 01 Livro: “Brasil: cinco séculos de um país em construção”, do escritor gaúcho Eduardo Bueno; 

II - 01 Bolsa ecológica: “É para isso que servem os livros, para viajar sem sair do lugar” (Jhumpa Lahiri); 

III - 01 Caneca de porcelana do Poema Falado; 

IV - 04 Canetas coloridas, marca Pentel Wow! 1.0; 

V - 03 marcadores de livro do Poema Falado. 

Art. 21º - Os inscritos na modalidade II (Servidor do campus Itaqui da Unipampa) que obtiverem a maior 

pontuação, conforme os critérios avaliativos previstos na seção VI, serão agraciados com um prêmio, composto 

pelos seguintes itens: 

I - 01 Caneca de porcelana do Poema Falado; 

II - 03 marcadores de livro do Poema Falado. 

Art. 22º - Os inscritos na modalidade III (Comunidade externa) que obtiverem a maior pontuação, conforme os 

critérios avaliativos previstos na seção VI, serão agraciados com um prêmio, composto pelos seguintes itens: 

I - 01 Caneca de porcelana do Poema Falado; 

II - 03 marcadores de livro do Poema Falado. 

 

Art. 23º - O prêmio será entregue na cidade de Itaqui/RS. Caso o(a) ganhador(a) esteja fora da cidade, poderá 

ser combinada a entrega para outro momento ou o envio do prêmio pelos Correios, com frete a ser custeado 

pelo(a) ganhador(a). 

 

VI – DA COMISSÃO AVALIADORA 

 

Art. 24º - A comissão avaliadora será constituída por 05 (cinco) pessoas: 02 (dois) membros da equipe do Poema 

Falado, sendo um(a) servidor(a) e um(a) estudante; 02 (dois) servidores da Unipampa campus Itaqui, sendo 

um(a) professor(a) e um(a) técnico administrativo em educação, e 01 (um) membro da comunidade externa. 

 

VII – DOS CRITÉRIOS AVALIATIVOS 

 

Art. 25º - A fim de compor a pontuação de cada candidato, serão considerados os seguintes itens e respectivas 

pontuações: 

I - Número de curtidas na postagem do vídeo do candidato até as 23:59 do dia 20/09/20: 01 (um) ponto para 

cada curtida; 

II - Número de comentários na postagem do vídeo do candidato até as 23:59 do dia 20/09/20: 01 (um) ponto 

para cada comentário válido. Será considerado comentário válido aqueles compostos por cinco palavras ou mais; 

emojis não contabilizam como palavras; 

III – Nota da Comissão Avaliadora: média aritmética da pontuação atribuída pelos membros da Comissão 

Avaliadora, conforme critérios previstos no Art. 26º. 



Art. 26º - A fim de avaliar individualmente os candidatos, a Comissão Avaliadora utilizará os seguintes critérios 

e respectivas pontuações: 

Critérios Pontuação máxima 

Texto escolhido  

Atende ao formato (poema) 01 

Atende ao tema (cultura gaúcha) 01 

É em língua portuguesa 01 

Declamação  

Transmissão da mensagem poética 04 

Expressão (facial e gestual) 02 

Dicção 01 

Entonação da voz 01 

Fidelidade ao texto 01 

 

Art. 27º - A pontuação final de cada candidato será obtida através da soma dos pontos obtidos em cada um dos 

itens do Art. 25º.  

 

VIII – DO CRONOGRAMA 

 

Etapas Data 

Lançamento deste Edital 08/09/20 

Período das inscrições no 1º Sarau do Poema Falado 08 a 14/09/20 

Abertura do 1º Sarau do Poema Falado 14/09/20 

Período de postagem dos vídeos inscritos, no perfil @poema_falado do Instagram® 15 a 20/09/20 

Apuração da pontuação dos inscritos em cada categoria 21 a 24/09/20 

Divulgação dos resultados do 1º Sarau do Poema Falado 25/09/20 

 

IX – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 28º - As planilhas de avaliação deverão ser mantidas pelos organizadores do evento para possíveis consultas 

pelo prazo de 30 (trinta) dias após a realização do evento.  

Art. 29º - Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 30º - Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos, caso a caso, pelos organizadores do evento. 


