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XVIII FESTCAMPOS DE POESIA FALADA 

Inscrições de 09 a 26 de agosto de 2016 - R$ 8.000,00 em Prêmios 
 
O FestCampos de Poesia Falada foi criado em 1999 com o objetivo de abrir 

espaço, na cidade de Campos dos Goytacazes, para que poetas e declamadores de 
todo o Brasil pudessem criar e mostrar seus talentos na arte de escrever e declamar. O 
evento alcançou grande sucesso em suas edições anteriores, sendo  sempre crescente 
a participação de poetas de todo território nacional. 

 
REGULAMENTO: 

 
01- O XVIII FestCampos de Poesia Falada está aberto a todos os poetas brasileiros 
residentes no Brasil. 

02- Cada autor poderá inscrever 1 (um) poema. 

03- O poema deverá ser identificado apenas com o pseudônimo, em 5 (cinco) vias 
impressas e digitadas em Times New Roman, corpo 12, espaço simples, em folha 
formato A-4. 

04- As 5 (cinco) vias impressas com o poema concorrente deverão ser enviadas em um 
envelope lacrado. Para subscritar, o remetente também usará apenas o pseudônimo. 

05- A ficha de inscrição, com identificação do autor, autorização para publicação do 
trabalho e outras informações necessárias, deverá ser enviada num envelope menor, 
lacrado, dentro do envelope maior da postagem. 

06- As inscrições estarão abertas de 09 a 26 de agosto de 2016. Os envelopes 
lacrados devem ser endereçados ao XVIII FestCampos de Poesia Falada, Fundação 
Cultural Jornalista Oswaldo Lima - Rua Salvador Correia, nº 117 - Centro - CEP: 
28.035-310 -  Campos dos Goytacazes/RJ.  

07- As inscrições feitas fora da cidade de Campos dos Goytacazes terão como data 
válida o dia de postagem no correio em sua cidade de origem, tendo como data limite 
para envio, o dia 26 de agosto de 2016. As inscrições enviadas com data de postagem 
após a data limite, não serão consideradas. 

08- Serão classificados 15 poemas para a grande final no dia 30 de setembro de 2016, 
que acontecerá em local e horário a serem informados previamente aos 15 concorrentes 
classificados. 

09- Todos os itens da ficha de inscrição deverão ser preenchidos. 

10- A CONTA CORRENTE informada na ficha de inscrição deverá ser do autor do 
poema. Também deverá ser informada a CONTA CORRENTE do intérprete, se o mesmo 
não for o autor do trabalho. Em ambos os casos não será aceita CONTA POUPANÇA, 
caso contrário, não será possível efetuar a premiação.  
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11- Em caso excepcional, o autor deverá informar até o dia 20/09/2016, quem irá 
interpretar seu poema. Nosso desejo é que o trabalho seja defendido pelo próprio 
poeta, mas em caso de impossibilidade, o autor poderá requisitar algum dos 
integrantes dos nossos cursos livres de teatro para interpretar seu poema, devendo 
para isso, fazer a solicitação de intérprete na ficha a ser enviada no ato da inscrição, 
através do e-mail fcjol.literatura@gmail.com. Poemas sem solicitação de intérprete serão 
lidos por um integrante da organização do festival. 

12- A finalíssima do XVIII  FestCampos  de  Poesia  Falada  acontecerá  no  dia 30 de 
setembro de 2016 (ver item 8) 

13- O poema inscrito não tem a necessidade de ser inédito, desde que não tenha sido 
classificado nas edições anteriores do FestCampos de Poesia Falada e que não tenha 
recortes ou intertexto de outro autor, a não ser que esteja contextualizado em 
consonância com seu poema. 

14- A comissão julgadora para a seleção e para a final do XVIII FestCampos de 
Poesia Falada será formada por um mínimo de 5 (cinco) jurados, todos profissionais 
ligados à literatura, teatro e comunicação, escolhidos pela gerência do Departamento de 
Literatura da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. 

15- Os poemas enviados sem o cumprimento do presente regulamento, estarão 
sujeitos à desclassificação antes mesmo de serem observados. 

16- Os originais não serão devolvidos. 

17- Os casos omissos neste regulamento serão decididos em comum acordo pela 
comissão organizadora. 

18- Os vencedores, assim que solicitados, deverão enviar xerox dos seguintes 
documentos: CPF, RG, PIS/PASEP, Comprovante de Residência e Cartão Bancário.  

19- Os vencedores receberão por e-mail o recibo da premiação, que deverá ser assinado 
e reenviado como anexo no corpo da resposta. Em caso de recusa, não haverá liberação 
da premiação.  

20- Inscrições feitas em fichas de festivais anteriores serão desclassificadas. Também 
serão desclassificadas as inscrições feitas com letras manuscritas incompreensíveis 
que impossibilitem leitura e identificação de dados. 

Mais informações pelo site http://www.campos.rj.gov.br/ 

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo tel (22) 27332530 de segunda a sexta-feira, 
das 10h às 16h ou através do e-mail: fcjol.literatura@gmail.com No campo Assunto, digite 
“FestCampos”.  

Perguntas e dúvidas também poderão ser respondidas pelo facebook, na página  XVIII 
FestCampos de Poesia Falada  

Departamento de Literatura da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. 
 Rua Salvador Correia, nº117 - Centro - CEP 28.035-310 - Campos dos Goytacazes - RJ 
                                        CNPJ: 29.898.145/0001-33 

                       E-mail:  fcjol.literatura@gmail.com  

mailto:fcjol.literatura@gmail.com
http://www.campos.rj.gov.br/
mailto:fcjol.literatura@gmail.com
https://www.facebook.com/XVIII-FestCampos-de-Poesia-Falada
https://www.facebook.com/XVIII-FestCampos-de-Poesia-Falada
mailto:fcjol.literatura@gmail.com


 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA 

                DEPARTAMENO DE LITERATURA 

                            

 

 

PREMIAÇÃO Do XVIII FESTCAMPOS DE POESIA FALADA: 

Poesia 

Primeiro lugar -------- R$ 2.000,00  

Segundo lugar ------- R$ 1.500,00  

Terceiro lugar -------- R$ 1.000,00  

 

 

Intérprete 

Primeiro lugar ------- R$ 1.500,00  

Segundo lugar ------ R$ 1.200,00  

                                              Terceiro lugar ------- R$ 800,00 
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XVIII  FestCampos de Poesia Falada 

                                                   FICHA DE INSCRIÇÃO 

Título da Poesia:__________________________________________________________________ 

Autor:__________________________________________________________________________ 

Pseudônimo:_____________________________________________________________________  

Endereço:_______________________________________________________________________  

Telefone Residencial: (  )______________________ Celular: (  )______________________  

E-mail:__________________________________________________________________________  

RG:____________________________________CPF:____________________________________  

Conta Corrente :________________________Agência:___________Banco:___________________ 

Intérprete:_______________________________________________________________________  

RG:_____________________________________CPF:___________________________________  

Conta Corrente:_________________________Agência:_________Banco:____________________  

Endereço:________________________________________________________________________  

Telefone Residencial (  )________________________Celular (  )_______________________  

E-mail:__________________________________________________________________________ 

Solicitação de Intérprete: (    ) Sim   -   (    ) Não 

 

                  Autorizo a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima a publicar minha poesia selecionada para o                                                                                                                           

XVIII  FestCampos de Poesia Falada. 

 Data da inscrição: _____ / _____ / _____ 

 

_____________________________________________________________  

 Assinatura 
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