Academia Jacarehyense de Letras
APOIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
JORNAL DIÁRIO DE JACAREI

11º FESTIVAL DE SONETOS “CHAVE DE OURO”
CONCURSO INTERNACIONAL
O Festival de Sonetos “Chave de Ouro” tem como objetivo incentivar
e divulgar o Soneto, na sua forma clássica.
REGULAMENTO
I - INSCRIÇÃO:
1.
Poderão participar poetas de todo o país e de países que falam a Língua
Portuguesa, exceto os membros da Academia Jacarehyense de Letras.
2.
PRAZO DAS INCRIÇÕES: do dia 1º de julho de 2020 até o dia 31 de outubro de
2020
3.
Cada autor poderá concorrer com até três sonetos de sua autoria, em Língua
Portuguesa.
4.
As obras deverão ser enviadas para o e-mail: ajlfestivalsonetos@gmail.com
5.
Necessariamente, deverão ser enviados em dois arquivos, devidamente
preenchidos, sendo um para a ficha de inscrição (anexo I) e o segundo contendo
somente o soneto com o título, (sem o nome do autor) apenas com pseudônimo.
6.
Poderão participar com sonetos inéditos e serão considerados para esta
finalidade, os que não tiverem sido publicados por meio impresso.
7.
O autor será responsável pela veracidade das informações prestadas, inclusive
sobre a autoria da obra. A Academia Jacarehyense de Letras não se responsabiliza por
declarações falsas, e reserva a si o direito de denunciar plágios.
8.
Deverá constar no final da inscrição a seguinte DECLARAÇÃO: “Caso o trabalho
seja premiado, autorizo desde já a publicação na coletânea e divulgação pela
Academia Jacarehyense de Letras nos sites e meios de comunicação, preservando os
direitos autorais.”
II - COMISSÃO JULGADORA:
1.
Os sonetos serão julgados por uma Comissão composta por professores
universitários e poetas, escolhidos a critério da AJL. A classificação será irrevogável e
irrecorrível.
2.
Serão priorizados os sonetos que se enquadrem em ortografia, gramática,
criatividade, métrica, rimas e entonação poética, não necessariamente nessa ordem.
3.
Serão desclassificados os trabalhos que contiverem a identificação indevida do
autor, preenchimento errôneo da ficha de inscrição ou o não atendimento a qualquer
item do regulamento.

III – PREMIAÇÃO:
1.
Os três primeiros colocados serão premiados, em até trinta (30) dias após a data
da solenidade, da seguinte forma:
1º Lugar: R$ 1.000,00 mais o Troféu Chave de Ouro;
2º Lugar: R$ 800,00 mais o Troféu Chave de Prata;
3º Lugar: R$ 500,00 mais o Troféu Chave de Bronze.
2.
Haverá dez Menções Honrosas, que serão premiadas com medalhas.
3.
Serão selecionados os cinquenta melhores sonetos para edição (gratuita) da
coletânea do FESTIVAL DE SONETOS “CHAVE DE OURO” da Academia Jacarehyense de
Letras, sem prazo para publicação. Cada autor selecionado para participar da coletânea
receberá um volume desse livro; os demais concorrentes poderão adquiri-lo.
4.
A data e o local da premiação serão divulgados via e-mail.
5.
Toda e qualquer informação suplementar será comunicada via e-mail.

SALETTE GRANATO
Presidente
2020/2021

ANEXO - I
FICHA DE INSCRIÇÃO - (para ser enviada como ANEXO-I em arquivo separado)
Nome:
Nascimento:
CPF ou RG:
País:
Endereço:
E-mail:
Telefones:
Breve currículo:
Nome: do(s) Soneto(s)
Local:
Data: dia/mês/2020.

