Pró-reitoria de Extensão e Cultura
Edital 09/2020 - Seleção de Poesias e Crônicas UPE 2020
1. Inscrições
1.1 A inscrição é permitida para autores vinculados à Universidade de Pernambuco, enquanto docentes, discentes e técnicos,
maiores de 16 anos. É vetada a participação de membros da Curadoria e de membros da comissão julgadora.
1.2 A inscrição é gratuita e poderá ser realizadas no período de 18 de junho de 2020 a 28 de novembro de 2020 pelo formulário
online, disponível em: https://forms.gle/Kj2x4YgaFbXQzUpb7
1.3 O tema é focado no contexto atual do mundo e cada autor poderá enviar somente um poema ou crônica, que deverá ser
inédito no meio impresso e digital.
1.4 O poema ou a crônica deverá ser enviado (a) já revisado(a) e em formato .pdf , com fonte Arial ou Times New Roman,
tamanho 12, e não deve exceder o limite de 01 (uma) lauda no tamanho A4. No mesmo arquivo, após o texto, é obrigatório a
inclusão do nome completo do autor e seu nome artístico (caso exista).
2 .Certificação
2.1 Todos os autores de poemas ou crônicas selecionadas serão certificados pela PROEC/UPE - Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura da Universidade de Pernambuco. Serão selecionados até 20 textos por mês.
2.2 Os textos selecionados serão publicados mensalmente no endereço: www.upe.br.
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2.3 Os autores selecionados para o sítio da UPE serão informados pelo ee-mail
mail declarado na inscrição.
3 .Curadoria
3.1 Os textos inscritos serão avaliados por uma curadoria nomeada pela PROEC formada por especialistas em literatura.
liter
A
curadoria é soberana e não caberá recurso de suas decisões.
4. Disposições gerais
4.1 As inscrições implicam em plena concordância com os termos deste regulamento. A UPE detém todos os direitos de
Publicação e Distribuição dos poemas e das crônicas.
Recife, 18 de junho de 2020.
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