
                                                                                     

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
DIVISÃO DE PROJETOS E APOIO À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA 

EDITAL N° 005/2016/UFSJ/PROEX, 
CONCURSO PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA O 16º CONCURSO DE POESIAS

DA UFSJ

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO, EM 9 DE JUNHO DE 2016. 

A Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade Federal de São

João  del-Rei,  no  uso  de  suas  atribuições,  comunica  a  PRIMEIRA retificação  do  edital  para

SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA O 16º CONCURSO DE POESIAS DA UFSJ com relação aos

seguintes itens:

 Capítulo VI - DA PREMIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

◦ Item 6.1.2,  onde se lê:  "6.1.2. A premiação será acrescida de R$300,00 (trezentos

reais)  para auxiliar com as despesas de locomoção, hospedagem e alimentação dos 03

(três) primeiros classificados que participarem da cerimônia de lançamento do livro de

poesias, dentro da programação do 29º Inverno Cultural da UFSJ, caso não residam em

São João del-Rei. Este quantia será em valores brutos sobre os quais serão descontados

todos os impostos que, por lei, devam ser retidos na fonte pagadora.", leia-se: "6.1.2. A

premiação  será  acrescida  de  R$300,00  (trezentos  reais)  para auxiliar  com  as

despesas  de  locomoção,  hospedagem  e  alimentação  dos  03  (três)  primeiros

classificados que participarem da cerimônia de lançamento do livro de poesias, a se

realizar no dia 19 de julho de 2016, às 19 horas, no Centro Cultural da UFSJ, caso

não residam em São João del-Rei. Este quantia será em valores brutos sobre os

quais serão descontados todos os impostos que, por lei, devam ser retidos na fonte

pagadora."

◦ Item 6.3, onde se lê: "6.3 - O lançamento da edição do livro que reunirá os 30 (trinta)

primeiros poemas selecionadas no 16º Concurso de Poesias da UFSJ ocorrerão durante o

29º Inverno Cultural da UFSJ, a ser realizado no período de 16 a 31 de julho de 2016,

em São  João  del-Rei/MG.",  leia-se:  "6.3  -  O  lançamento  da  edição  do  livro  que

reunirá os 30 (trinta) primeiros poemas selecionadas no 16º Concurso de Poesias da



                                                                                     

UFSJ ocorrerão em cerimônia a se realizar no dia 19 de julho de 2016, às 19 horas,

no Centro Cultural da UFSJ, em São João del-Rei/MG."

◦ Item 6.5, onde se lê: "6.5 – A Organização do Inverno Cultural convidará a todos os

30(trinta) primeiros colocados, através do e-mail indicado na Ficha de Inscrição (Anexo

I),  para  participarem  da  cerimônia  de  lançamento  do  livro  de  poesias,  dentro  da

programação  do 29º  Inverno Cultural  da  UFSJ.",  leia-se:  "6.5  –  A Pró-Reitoria  de

Extensão  e  Assuntos  Comunitários  (PROEX)  convidará  a  todos  os  30(trinta)

primeiros colocados, através do e-mail indicado na Ficha de Inscrição (Anexo I),

para participarem da cerimônia de lançamento do livro de poesias."

◦ Item 6.5.1, onde se lê: "6.5.1 – O transporte, hospedagem e alimentação NÃO serão de

responsabilidade da Organização do evento. O Inverno Cultural não irá providenciar ou

intermediar  quaisquer  desses  itens,  que  serão  de  inteira  responsabilidade  dos

participantes.", leia-se: "6.5.1 – O transporte, hospedagem e alimentação NÃO serão

de  responsabilidade  da  Organização  do  evento.  A Pró-Reitoria  de  Extensão  e

Assuntos Comunitários (PROEX) não irá providenciar ou intermediar quaisquer

desses itens, que serão de inteira responsabilidade dos participantes."

 CAPÍTULO VII - DIREITOS DE IMAGEM, DIVULGAÇÃO E REGISTRO

◦ Item 7.1, onde se lê: "7.1. - Os proponentes aprovados no concurso autorizam, com o ato

da inscrição, a Comissão Organizadora do 16º Concurso de Poesias da UFSJ, bem como

a Coordenação Geral do 29º Inverno Cultural da UFSJ, a divulgarem imagem, fotos,

vídeos e trabalhos na mídia, bem como nos materiais de divulgação a serem produzidos

(livro, folders, cartazes, folhetos etc.).", leia-se: "7.1. - Os proponentes aprovados no

concurso  autorizam,  com  o  ato  da  inscrição,  a  Comissão  Organizadora  do  16º

Concurso de Poesias  da UFSJ,  a divulgar imagem, fotos,  vídeos e  trabalhos na

mídia, bem como nos materiais de divulgação a serem produzidos (livro, folders,

cartazes, folhetos etc.). "

◦ Item 7.2, onde se lê: "7.2 - É expressamente vedado aos classificados, por si ou por seus

representantes,  a  citação,  menção ou conexão  do poema selecionado com quaisquer

patrocinadores ou apoiadores particulares e/ou estranhos ao 16º Concurso de Poesias da

UFSJ,  bem  como  do  29º  Inverno  Cultural  da  UFSJ,  concorrentes  ou  não  dos



                                                                                     

patrocinadores  e  apoiadores  oficiais  do  evento,  salvo  autorização  expressa  pela

Coordenação  Geral  do  Evento.",  leia-se:  "7.2  -  É  expressamente  vedado  aos

classificados, por si ou por seus representantes, a citação, menção ou conexão do

poema selecionado com quaisquer patrocinadores ou apoiadores particulares e/ou

estranhos ao 16º Concurso de Poesias da UFSJ, salvo autorização expressa pela

Coordenação Geral do Evento."

◦ Item 7.3,  onde  se  lê:  "7.3  -  Os  proponentes  classificados  autorizam,  com o  ato  da

inscrição, o registro gratuito, livre de qualquer taxa ou pagamento, através de sistemas

de vídeo, áudio e fotografia, da sua participação na cerimônia de lançamento do livro,

para  fins  de  arquivo  e  divulgação  da  UFSJ  e  FAUF  e/ou  parceiros  ou  outras

empresas/associações que lhe sucederem, da presente e das futuras edições do Inverno

Cultural,  bem  como  pelos  patrocinadores  e  apoiadores  por  qualquer  veículo  de

comunicação, esteja ele associado  ou não ao 26º Inverno Cultural da UFSJ.", leia-se:

"7.3 - Os proponentes classificados autorizam, com o ato da inscrição, o registro

gratuito, livre de qualquer taxa ou pagamento, através de sistemas de vídeo, áudio e

fotografia, da sua participação na cerimônia de lançamento do livro, para fins de

arquivo  e  divulgação  da  UFSJ  e  FAUF  e/ou  parceiros  ou  outras

empresas/associações  que  lhe  sucederem,  bem  como  pelos  patrocinadores  e

apoiadores por qualquer veículo de comunicação."

 As demais cláusulas permanecem inalteradas. 

São João del-Rei, 9 de junho de 2016 

Professor Ivan Vasconcelos Figueiredo
Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários UFSJ 


