I CONCURSO DE TROVAS E POEMAS
ELIANA MARIATH DANTAS

ACADEMIA DE LETRAS E ARTES DE PARANAPUÃ -ALAP
Fundada em 21/10/1989
E-mail: alap.paranapua@gmail.com
REGULAMENTO:
No intuito de homenagear a saudosa Presidente Eliane Mariath Dantas, a
Academia de Letras e Artes de Paranapuã lança o presente c rso de trovas e
poemas, sendo que cada concorrente poderá participar de ambas as
modalidades.
Os membros da ALAP participarão na categoria Acadêmicos, ao passo que os
concorrentes que não forem membros participarão da categoria Especial.
I - PARA O ENVIO DE TROVAS
01- Tema: LIVRE.
02- Categoria: ESPECIAL e ACADÊMICO
03- Cada candidato poderá concorrer com no máximo 03 (três) trovas.
04- As trovas deverão estar digitadas e serem inéditas (nunca publicadas ou
classificadas em c rsos).
Observação: 07 (sete) sílabas poéticas em cada verso, com o 1º rimando com

o 3º e o 2º com o 4º, em sentido completo.
05- O concorrente deverá enviar a(s) trova(s) com pseudônimo no corpo do email para alap.paranapua@gmail.com. Já a sua identificação deverá vir em
anexo (nome completo, categoria em que concorre (acadêmico da ALAP ou
especial), pseudônimo, endereço completo com CEP, e-mail, nº do telefone
celular).
06- Período de inscrição: de 9 de janeiro a 18 de janeiro, até 23:59 do horário
de Brasília.
07- A Comissão Julgadora será composta por membros de renome literário, e
sua decisão será soberana e irrevogável.
08- Premiação: Certificado virtual de destaque para os 3 primeiros lugares,
Menção Honrosa e Menção Especial.
09- Certificado virtual de participação a todos os participantes.
10- O resultado será publicado no mês de fevereiro no perfil da ALAP - RJ do
Facebook.
II - PARA O ENVIO DE POEMAS
01- Tema: LIVRE.
02- Categoria: ESPECIAL e ACADÊMICO
03- Cada candidato poderá concorrer com 01 (uma) poema.
04- Os poemas deverão ser inéditos (nunca publicados ou classificados em c
rsos), digitados, com o máximo de 35 (trinta e cinco) versos.
05- O concorrente deverá enviar o poema com pseudônimo no corpo do e-mail
para alap.paranapua@gmail.com. Já a sua identificação deverá vir em anexo
(nome completo, categoria em que concorre (acadêmico da ALAP ou
especial), pseudônimo, endereço completo com CEP, e-mail, nº do telefone
celular).
06- - Período de inscrição: de 5 de janeiro a 18 de janeiro, até 23:59 do horário
de Brasília.
07- A Comissão Julgadora será composta por membros de renome literário, e
sua decisão será soberana e irrevogável.
08- Premiação: Certificado virtual de destaque para os 3 primeiros lugares,
Menção Honrosa e Menção Especial.
09- Certificado virtual de participação a todos os participantes.

10- O resultado será publicado no mês de fevereiro no perfil da ALAP - RJ do
Facebook.
Rio de Janeiro (RJ), 5 de janeiro de 2021.

