
 

 

REGULAMENTO 

 

I – DOS OBJETIVOS 

 

Em sua primeira edição, o PRÊMIO ANTONIO FRANCISCO DE LITERATURA DE 

CORDEL 2021 nasce com o objetivo de estimular à leitura e à produção literária, 

além de fortalecer a identidade cultural no Rio Grande do Norte, através desta 

importante expressão de nossa cultura popular. 

 

II – DO CRONOGRAMA 

 

 

Cronograma do  

PRÊMIO ANTONIO FRANCISCO  

DE LITERATURA DE CORDEL 2021 

 

10 de maio a 10 de junho 

de 2021 
Inscrições dos trabalhos 

10 a 25 de junho 2021 Período de seleção da 1ª etapa 

26 de junho de 2021 
Divulgação do resultado da 1ª etapa de 

seleção 

28 de junho  a 10 de julho 

de 2021 
Oficinas e Gravação dos vídeos 

12 a 30 de julho de 2021 2ª Etapa de seleção nas redes sociais 

31 de julho de 2021 
Homologação e Divulgação do resultado 

final 

 

 



 

 

II – DAS CATEGORIAS 

 

O PRÊMIO ANTONIO FRANCISCO DE LITERATURA DE CORDEL 2021 se divide 

em três categorias: 

 

1. Estudantes do ENSINO FUNDAMENTAL (6º ao 9ºano); 

2. Estudantes do ENSINO MÉDIO (1º ao 3º ano) e UNIVERSITÁRIO (Graduação); 

3. Categoria livre. 

 

As categorias 1 (Ensino Fundamental) e 2 (Ensino médio e Universitário) se destinam 

exclusivamente a estudantes em atividade. Por essa razão, nesses casos é 

obrigatório comprovar vínculo e escolaridade em escola ou universidade (públicas ou 

privadas) do Rio Grande do Norte.  

 

A categoria ‘livre’ é aberta ao público residente no estado do Rio Grande do Norte e, 

portanto, não é necessária comprovação de escolaridade ou matrícula.   

 

Cada participante deverá se inscrever em uma ÚNICA CATEGORIA, sob pena de 

desclassificação.  

 

III – DA NATUREZA E DO TEMA 

 

O tema desta primeira edição será "O sonho de cada um e quando todos sonham 

juntos!" 

 

IV – DO TRABALHO 

 

Com relação aos cordéis, o participante deve levar em consideração que:  

 

1. Os trabalhos enviados devem ser inéditos e não publicados; 

 



 

 

2. O cordel inscrito deverá conter entre 28 e 32 estrofes, que devem ser escritas em 

sextilhas (seis versos) ou setilhas (sete versos), seguindo padrões estéticos, como 

conteúdo, rima e métrica. Cada verso deve conter sete sílabas; 

 

3. O título e o texto devem ser digitados no padrão Word (.doc ou .docx), fonte 

Verdana, tamanho 12, espaçamento 1,5 cm e devem ser enviados em formato PDF 

(.pdf).  

 

4. No trabalho, não é permitida nenhuma informação ou sinal que possibilite a 

identificação do autor, sob pena de desclassificação do participante. 

 

V - DAS INSCRIÇÕES E ENTREGA DE TRABALHOS 

 

As inscrições são gratuitas e se iniciam no dia 10 de maio e vão até as 23h59 do dia 

10 de junho do corrente ano. Os participantes devem enviar um único cordel.  

 

Para se inscrever, o participante deve: 

 

1. Preencher corretamente a ficha de inscrição online no seguinte link: 

https://bityli.com/premiocordel,  também disponível na nossa página no Facebook 

(https://www.facebook.com/casadaspalavras), no Instagram da Casa das Palavras 

(@casadaspalavras). 

 

2. Nas categorias 1 (Ensino Fundamental) e 2 (Ensino médio e Universitário), 

comprovar vínculo escolar e nível de escolaridade por meio de uma declaração 

emitida no ano corrente pela instituição de ensino. 

 

3. Enviar na ficha de inscrição online os itens descritos abaixo em formato de 

arquivo PDF: 

 

a. Cópia do RG e CPF; 

b. Comprovante de Residência; 

https://bityli.com/premiocordel
https://www.facebook.com/casadaspalavras


 

 

c. Comprovante de vínculo escolar ou universitário (exclusivo para as categorias 

1 e 2); 

d. Poesia digitada de acordo com as normas descritas no parágrafo IV (sem 

identificação do autor). 

 

Em nenhuma hipótese, será aceito material de inscrição cuja data da postagem seja 

posterior à data limite para inscrição. Serão desclassificados os trabalhos que 

enviarem dados incompletos ou errados, assim como declarações escolares cuja 

procedência e legitimidade não se possa atestar. 

 

VI – DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO 

 

1ª Etapa de seleção - os cordéis serão analisados por uma comissão formada por 

três jurados, que serão responsáveis pela seleção e classificação dos trabalhos em 

ordem decrescente de pontos. 

 

Serão selecionados os três trabalhos que obtiverem as melhores notas de cada 

categoria. A decisão da comissão é soberana e irrecorrível. 

 

2ª etapa de seleção – cada categoria terá 3 cordéis selecionados e que terão o 

prazo de 28 de junho a 10 de julho para participarem de uma oficina remota de 

recitação e edição de vídeo no celular e em seguida entregarem os vídeos para 

postagem na rede social “Instagram” do Projeto Casa das Palavras. 

A classificação final será definida a partir do número de curtidas obtidas por cada 

vídeo. 

Caso o selecionado não participe das Oficinas e nem entregue o vídeo, caberá a 

Comissão organizadora do prêmio decidir pela convocação de suplentes que não 

foram classificados na 1ª etapa de seleção. 

 

 

 

 



 

 

VII – DOS RESULTADOS 

 

O resultado final será divulgado no dia 31 de julho de 2021 nas redes sociais do 

Projeto Casa das Palavras. 

 

VIII – DA PREMIAÇÃO 

Os selecionados na primeira etapa receberão Oficinas de Recitação de Cordel e de 

Edição de Vídeo em Aparelhos Celulares e na segunda etapa de seleção receberão a 

premiação abaixo descrita: 

 

Categorias 

1. Ensino Fundamental (R$ 4.000) 

a. 1º Lugar: R$ 2.000,00 

b. 2º lugar: R$ 1.200,00 

c. 3º lugar: R$ 800,00 

 

 

2. Ensino Médio e Universitário (R$ 4.000) 

a. 1º Lugar: R$ 2.000,00 

b. 2º lugar: R$ 1.200,00 

c. 3º lugar: R$ 800,00 

 

 

3. Livre (R$ 4.000) 

a. 1º Lugar: R$ 2.000,00 

b. 2º lugar: R$ 1.200,00 

c. 3º lugar: R$ 800,00 

 

 

Os três melhores trabalhos de cada categoria serão reunidos em coletânea a ser 

organizada e publicada posteriormente pela Comunique Editora em formato de e-

book (livro digital).  



 

 

 

Parágrafo único 

O recebimento da premiação está condicionado à emissão de Nota Fiscal por parte 

do premiado. 

 

IX – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Todos os participantes inscritos no PRÊMIO ANTONIO FRANCISCO DE 

LITERATURA DE CORDEL 2021 cedem os direitos autorais de sua obra 

automaticamente à Comunique Editora, assim como autorizam a divulgação de suas 

imagens e dados biográficos.  

 

Está reservado à Comunique Editora: 

 

1. Utilizar os trabalhos selecionados por prazo indeterminado;  

2. Não devolver aos participantes o material referente à inscrição;  

3. Não se responsabilizar por cópias, plágios ou fraudes. 

 

Os participantes, ao se inscreverem, manifestam plena concordância com o presente 

regulamento, cujo descumprimento ensejará sua desclassificação. Os casos omissos 

neste regulamento serão resolvidos soberanamente pela comissão organizadora. 

 

 

MAIS INFORMAÇÕES:  

(84) 98161-5500 

email: premiocordel@gmail.com 

mailto:premiocordel@gmail.com
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