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PRÊMIO LUZ E POESIA

(PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA
INSCRIÇÕES)

A  UNESCO  escolheu  o  ano  de  2015  como  o  Ano
Internacional  da  Luz,  em homenagem a  uma série  de  datas
comemorativas relativas ao estudo da luz, como por exemplo,
os 1000 anos de publicação da primeiro compêndio de óptica,
do árabe Ibn Al-Hatan, entre outras obras marcantes.

No  Brasil,  a  Sociedade  Brasileira  para  o  Progresso  da
Ciência, a SBPC, promove várias atividades para celebrar a Luz
neste ano de 2015. Eventos científicos, em diferentes áreas do
conhecimento, estão sendo realizados, além de movimentação
da área artística, onde a luz é ferramenta e inspiração. No caso
da  literatura  há  um  movimento  para  reunir  as  poesias  que
versam sobre a LUZ. 

Em consonância com esta iniciativa, a AVL, em parceria com o
Instituto de Ciências Exatas e o Instituto de Ciências Humanas e
Sociais  da  UFF,  organiza  o  presente  concurso  literário  para
incentivar os estudantes da Região Sul Fluminense a refletirem
sobre a importância da luz e a produzirem textos literários.
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I – Objetivo 

Promovido pela Academia Volta-redondense de Letras, AVL, em
parceria  com o Instituto  de Ciências  Exatas  e  o  Instituto  de
Ciências  Humanas  e  Sociais  da  Universidade  Federal
Fluminense, este prêmio visa despertar a reflexão sobre a Luz
através da poesia entre estudantes da Região Sul Fluminense,
estimulando os jovens estudantes à leitura do mundo.

II – Condições de Participação 

1 – Poderão participar do PRÊMIO LUZ E POESIA estudantes de
instituições de ensino da Região Sul Fluminense, nas seguintes
categorias

a- Ensino Fundamental
b- Ensino Médio 
c- Ensino Superior

2  –   Cada  participante  poderá  apresentar  apenas  1  (uma)
poesia e ela deve abordar o tema: LUZ, podendo ser abordados
a sua natureza, sua importância, aplicações, tecnologias, além
da liberdade poética para reflexões sociais e outros aspectos. 

3 –  A poesia  apresentada  deverá  ser  rigorosamente  inédita,
tanto  na  forma  impressa  quanto  na  eletrônica,  sendo
desclassificados textos que tiverem sido publicados em blogs,
sites ou em quaisquer outras formas de divulgação.

4 – As poesias não poderão exceder 2 (duas) páginas A4, cada
página com no máximo 30 linhas. Os autores deverão utilizar
fonte  Times  New Roman tamanho  12,  com espaçamento  1,5
entre as linhas e todas as margens laterais medindo 3 cm. A
margem ao fim da página pode ser maior, para que se atenda
ao limite de 30 linhas. 
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III – Inscrição 

1 – As inscrições estarão abertas das 0h do dia 19 de abril de
2015   até  24h  do  dia  18  de  Setembro  de  2015.
(PRORROGAÇÃO) 
 
2 – Os trabalhos poderão ser enviados de duas maneiras:

      a) Por EMAIL (preferencialmente): 

        Enviar dois arquivos em  formato doc, docx, odt ou rtf para
o endereço  eletrônico  concursos@avl.org.br .  O assunto deve
ser: “INSCRIÇÃO PRÊMIO LUZ E POESIA”,

i) Um arquivo contendo a poesia inscrita,  título e pseudônimo.
É proibido a identificação do autor  no arquivo que contém o
texto inscrito.

ii) Um arquivo contento os seguintes dados: TÍTULO DA POESIA
INSCRITA,  PSEUDÔNIMO,  CATEGORIA  (Conforme  item  II-1),
INSTITUIÇÃO  (Escola,  colégio  ou  Universidade),  NOME,
ENDEREÇO, IDADE,  EMAIL, TELEFONE.

   b) Pelos Correios 

Enviar em carta registrada ou via Sedex para: PREMIO LUZ E
POESIA  -  ,  Departamento  de  Física  –  Rua  Des.  Ellis
Hermydio  Figueira,  783  –  Bloco  C,  Aterrado  –  Volta
Redonda  –  RJ  –  CEP  27213-145 ,  ou  entregues  neste
endereço, NA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA,
os seguintes documentos:
i)  04 (quatro)  vias impressas da poesia inscrita,  grampeadas
quando houver duas páginas, contendo  título e pseudônimo. É
proibido a identificação do autor na impressão que contém o
texto inscrito.

ii) 01 (uma) via impressa contento os seguintes dados:  TÍTULO
DA  POESIA  INSCRITA,  PSEUDÔNIMO,  CATEGORIA  (Conforme
item  II-1),  INSTITUIÇÃO  (Escola,  colégio  ou  Universidade),
NOME, ENDEREÇO, IDADE,  EMAIL, TELEFONE.

mailto:concursos@avl.org.br
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3 –  Autores  menores  de  18  anos  deverão  enviar,  além dos
documentos  citados  acima,  uma  declaração  dos  pais  ou
responsáveis  autorizando  a  participação  no  PREMIO  LUZ  E
POESIA.

4 –  Os textos  deverão ser  enviados até  18 de Setembro de
2015. (PRORROGAÇÃO) , valendo o carimbo dos Correios para
os  enviados  nesta  modalidade.   Serão  automaticamente
desclassificados os textos que forem postados ou enviados por
email após o dia 18 de Setembro de 2015. (PRORROGAÇÃO)  

5 – Ao se inscreverem, os autores e os responsáveis de autores
menores de 18 anos autorizam a AVL a publicar o texto, bem
como  a  divulgação  dos  nomes  dos  autores  que  forem
selecionados na página da AVL, do Instituto de Ciências Exatas
e do Instituto de Ciências Humanas e Sociais.

IV – Julgamento e seleção

1  –  O  julgamento  será  feito  por  uma  comissão  julgadora
composta por 03 (três) acadêmicos da AVL.

2 –  O julgamento será às cegas e os julgadores terão acesso
somente ao texto inscrito e ao pseudônimo dos autores.

3 – A avaliação dos textos será realizada com base nos critérios
de adequação ao  tema proposto,  originalidade,  criatividade e
respeito às regras estabelecidas.
 
4- As decisões da comissão julgadora serão irrecorríveis. 

5 – Serão selecionados 05 (cinco) textos de cada categoria, que
serão declarados  os  textos  premiados,  fazendo  jus  à mesma
premiação, descrita na parte V deste edital.

6 – O resultado com os 5 selecionados de cada categoria será
divulgado no dia 08 (oito) de outubro de 2015, nas páginas da
AVL  (www.avl.org.br),   do  Instituto  de  Ciências  Exatas

http://www.avl.org.br/
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(w  ww.icex.uff.br) e do Instituto de Ciências Humanas e Sociais
(www.ichs.uff.br). 

7  –  Os  autores  selecionados  terão  que  enviar  texto  com
pequena  biografia,  em  formato  que  será  fornecido  pela
organização  do  PRÊMIO  LUZ  E  POESIA,  para  o  e-mail
concursos@avl.org.br, até o dia 09 (nove) de outubro de 2015.

8 - Autores selecionados que, por ventura, tenham feito suas
inscrições pelo Correios deverão entregar a biografia e o arquivo
do  texto  em  um  CD  ou  enviar  para  o  e-mail
concursos@avl.org.br, até o dia 09 (nove) de outubro de 2015.

V – Premiação 

1 –  Os autores selecionados em cada categoria receberão um
Certificado de Mérito  Literário  expedido pela  Academia Volta-
redondense de Letras.

2 – A título de premiação, os textos premiados serão publicados
em um livro eletrônico (e-book) juntamente com uma coletânea
de textos dos Acadêmicos da AVL que também versarão sobre a
LUZ.  O  livro  eletrônico  será  disponibilizado  gratuitamente  na
página da AVL (www.avl.org.br).

3 – A premiação será realizada em uma cerimônia da AVL que
ocorrerá durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, no
Instituto  de  Ciências  Exatas  em  data  e  hora  a  serem
confirmados.

4 – A presença à cerimônia de premiação não é obrigatória e os
certificados  dos  autores  que  não  puderem  comparecer  nem
mandar  representantes  serão  enviados  posteriormente  pela
organização do PREMIO LUZ E POESIA.

http://www.avl.org.br/
mailto:concursos@avl.org.br
mailto:concursos@avl.org.br
http://www.ichs.uff.br/
http://www.icex.uff.br/
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VI – Disposições finais 

1 – A AVL é a realizadora do PREMIO LUZ E POESIA em parceria
com o Instituto  de Ciências  Exatas  e  o  Instituto  de Ciências
Humanas e Sociais da UFF. 

2 - Após o término do concurso, os textos recebidos não serão
devolvidos. 

3 –  A participação neste concurso implica a aceitação total e
irrestrita de todos os itens deste regulamento. 

4 -  Casos omissos serão resolvidos pela comissão julgadora e
organização do concurso.

5  –  Em  caso  de  dúvidas, a  organização  do  PREMIO  LUZ  E
POESIA  poderá  dirimi-las  por  meio  do  endereço  eletrônico
concursos@avl.org.br 

mailto:concursos@avl.uff.br

