UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CAMPUS MUCURI - TEÓFILO OTONI
CENTRO ACADÊMICO DO SERVIÇO SOCIAL
GESTÃO MOV&LUTE 2016/2017
No uso de suas atribuições, o Centro Acadêmico do Serviço Social - CASS, em parceria com a
Comissão Organizadora do Evento Serviço Social nos Vales, dispõe este edital que determina
e especifica as diretrizes para a realização do I Concurso de Poesia do Serviço Social, com o
intuito de promover a expressão artística e oportunizar novas formas de criação e
desenvolvimento no âmbito acadêmico no processo da formação profissional.
1 - Dos requisitos:
1.1 Ser estudante regularmente matriculad@ no curso de Bacharelado em Serviço Social.
2 - Das inscrições:
2.1 As inscrições começam a partir do momento da publicação deste edital até o dia 24 de
agosto de 2017, às 23:59.
2.2 Enviar poesia em anexo para o email disponibilizado. concursopoesiasso2017@gmail.com
2.3 Na própria folha da poesia colocar nome completo, período, data de nascimento e número
de matrícula.
3 - Da seleção:
3.1 O tema é de livre escolha, desde que tenha como eixo norteador a profissão do Serviço
Social e as diferentes realidades seja acadêmica, seja profissional ou em relação ao
enfrentamento das expressões da questão social.
3.2 O CASS divulgará uma comissão técnica para a avaliação das poesias, que observará três
critérios:
3.2.1 Coerência, coesão e ortografia;
3.2.2 Criatividade na capacidade de expressar ideias e sentimentos;
3.2.3 A prevalência dos eixos norteadores definidos no item 3.1.
3.3 Não há limite para número de página e de versos e estrofes.
3.4 Poemas, poesias, cordel ou outros gêneros que tenham linguagem poética e ou ritmadas
serão aceitas.
4 - Dos resultados:
4.1 Será divulgado as 3 melhores poesias até o dia 28 de agosto de 2017.
5 - Da apresentação:
5.1 As poesias que obedecerem criteriosamente aos eixos norteadores descritos no item 3.1
serão exibidas no evento do Serviço Social que ocorrerá no dia 29 de agosto de 2017.

5.1.2 @ candidat@ que não quiser sua poesia exibida no dia do evento Serviço Social
nos Vales deve colocar uma observação na folha da poesia enviada em anexo no momento da
inscrição.
07 de agosto de 2017
Comissão organizadora Evento Serviço Social nos Vales
Gestão Mov&Lute - CASS 2016/2017

