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REGULAMENTO PARA O CONCURSO DE POESIA ALUSIVO 

AO MÊS DE COMBATE À HOMOFOBIA 

 
 

O concurso de poesia faz parte de uma ação da Diretoria de Assistência ao Estudante (DAE) e da 

Assessoria de Comunicação (Ascom) do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), e integra a 

programação alusiva ao Dia Internacional Contra a Homofobia. A data, 17 de maio de 1990, 

marca o momento em que o termo “homossexualismo” passou a ser desconsiderado e a 

homossexualidade foi excluída da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde (CID) da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 
 

1 TEMA: No IFPE, homofobia não passa! 

 

2 OBJETIVO 

 

2.1 O concurso de poesia visa estimular nos(as) estudantes do IFPE o interesse pela discussão e 

combate à homofobia e preconceitos relacionados à orientações sexuais e identidades de gênero, 

procurando desenvolver uma conscientização civil sobre a importância da criminalização dessas 

atitudes. 

 

3 PARTICIPANTES 

 

3.1 Podem participar estudantes regularmente matriculados(as) em quaisquer cursos dos campi e 

polos de Educação a Distância do IFPE, incluindo os cursos técnicos — Integrado, Subsequente 

e Proeja — e os cursos superiores — Tecnologia, Licenciatura e Bacharelado. 

 

4 DO CONCURSO DE POESIA 

 

 Cada estudante poderá participar com apenas uma poesia; 

 A poesia deverá retratar a ideia central e ter pertinência com o tema: No IFPE, 

homofobia não passa; 

 A poesia deverá ser feita em uma única lauda contendo, no máximo, 04 estrofes com 04 

versos cada. 

 As poesias deverão ser individuais; 

 Na lauda da poesia, não deverá constar identificação alguma; 

 A poesia deverá ser enviada, em formato PDF por meio de mensagem inbox para o 

perfil IFPE Instituto, no Facebook. Na ocasião, deve-se identificar a autoria com nome 

completo, idade, curso e campus; 

 Os trabalhos não poderão ser de caráter comercial, institucional ou político, nem ter 

finalidade publicitária ou de promoção a pessoas físicas, jurídicas, organizações ou 

clubes, sob pena de desclassificação; 

 Não serão aceitas poesias que remetam a artes já existentes, que possuam conotação 
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ofensiva ou discriminatória ou que tenham quaisquer características que violem os 

princípios da Administração Pública; 

 
 

5 COMO PARTICIPAR 

 

5.1 O(a) estudante deverá enviar sua poesia para a página IFPE Instituto, no Facebook, via 

mensagem inbox, do dia 17 de maio até às 18h do dia 23 de maio de 2018. 

 

5.2 As poesias devem ser enviadas em formato PDF. 

 

5.3 Considerar-se-ão inscritas as poesias enviadas exclusivamente por mensagem inbox para a 

página IFPE Instituto, no Facebook, até as 18h do dia 23 de maio de 2018, conforme 

cronograma apresentado no item 8. 

 

6 DA COMPETIÇÃO E PREMIAÇÃO 

 

6.1 As poesias serão publicadas para votação na página IFPE Instituto, no Facebook, a partir 

das 12h do dia 24 de maio e ficarão disponíveis para votação até as 18h do dia 30 de maio, 

conforme cronograma apresentado no item 8. 

 

6.2 As três poesias vencedoras serão aquelas que tiverem o maior número de curtidas e 

reações até as 18h do dia 30 de maio. 

 

6.3 No dia 31 de maio serão divulgados(as) os(as) ganhador(es), que serão contatados(as) por 

mensagem inbox enviada para os perfis pelos quais as poesias foram encaminhadas. 

 

6.4 As poesias vencedoras serão premiadas com a obra Bom-Crioulo, de Adolfo Caminha. 
 

6.5 Os prêmios serão enviados aos campi nos(as) quais os(as) vencedores(as) estudam. 

 

7 DOS DIREITOS 

 

7.1 O material enviado para participação no concurso de poesia passará a fazer parte do acervo 

do IFPE e poderá ser utilizado para fins institucionais, sem a necessidade de autorização prévia 

e/ou posterior ao evento. 

 

7.2 Os(as) ganhadores(as), ao participarem do concurso, automaticamente dão o direito de uso de 

imagem e de direitos autorais para o IFPE e concordam em ter sua poesia publicada, divulgada e 

distribuída. 

 

7.3 No ato do envio da poesia, todos(as) os(as) participantes, com total conhecimento e 

aceitação dos itens acima, passam a concordar com este Regulamento. 

 

8 DO CRONOGRAMA 

 

Eventos Data e hora 

 

Divulgação do concurso 
 

A partir do dia 17/05 

 

Envio das poesias 
 

17/05 até as 18h do dia 23/05 

Votação na página oficial do IFPE no 
Facebook 

 

24/05 até as 18h do dia 30/05 

 

Resultados das poesias mais votadas 
 

Até as 12h do dia 31/05 
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