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1. Poderão se inscrever, alunos de graduação e de pós-graduação, docentes, funcionários e aposentados da USP dos câmpus de 

Ribeirão Preto, Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Santos e São Carlos. Abrindo exceção para funcionários de hospitais escolas 

e de associações representantes das categorias da USP. 

2. As inscrições deverão ser feitas pelo site  www.prefeiturarp.usp.br/cultura e as dúvidas podem ser tiradas pelo e-mail lelo@usp.br 

ou nas Seções parceiras em cada câmpus: 

• Bauru | Seção de Eventos Culturais - PUSP-B - (14) 3235.8394 - centrocultural@ccb.usp.br 

• Lorena | Comissão de Cultura e Extensão - EEL - (12) 3159.5151 - terezinha@debiq.eel.usp.br 

• Piracicaba | Serviço de Cultura e Extensão Universitária / ESALQ - (19) 3429.4491 – svcex@usp.br 

• Pirassununga | Seção de Atividades Culturais - PUSP-P - (19) 3565.4103 / 3565.4027 - cultural-p@usp.br 

• Ribeirão Preto | Seção de Atividades Culturais - PUSP-RP - (16) 3315.3530 - cultura.pc@usp.br 

• Santos | Escola Politécnica da USP - Santos - (13) 3229.2710 - regianes@usp.br 

• São Carlos | Seção de Atividades Culturais - PUSP-SC - (16) 3373.8027 - cultura@sc.usp.br 

3. As inscrições estarão abertas no período de 02 a 31 de maio de 2023. 

4. Cada participante poderá inscrever no máximo três trabalhos, nas categorias: poesia (no máximo 3 laudas), conto e/ou crônica (no 

máximo 5 laudas). 

5. Os trabalhos deverão ser anexados na inscrição em arquivos do Word. 

6. Os arquivos NÃO poderão conter identificação do autor, devem ser salvos com o nome da obra, e relacionados na ficha de inscrição 

para receber um nº de registro e encaminhados para o juri. Caso o trabalho não tenha título, na ficha deverá constar o início do 

texto seguido de reticências. Cada arquivo deverá conter apenas uma obra. 

7. É vedada a participação das pessoas diretamente responsáveis pelo projeto: funcionários da Seção de Atividades Culturais/PUSP-

RP e pessoas que já não possuam vínculo com a Universidade: ex-funcionários, ex-alunos e ex-docentes. 

8. Os trabalhos inscritos deverão ser: 

• de autoria própria; 

• inéditos (não publicados de forma impressa ou em blogs ou páginas institucionais); 

• serão considerados inéditos publicações em blogs, face e/ou sites pessoais; 

• no caso de conter qualquer criação na forma de epígrafe ou frase isolada, a autoria deve ser indicada. 

9. A banca examinadora será constituída por pessoas da área literária que não possuam vínculo direto nos câmpus do interior (docente, 

aluno ou funcionário). 

10. A banca examinadora poderá adotar critérios próprios, e a sua decisão terá caráter irrecorrível. 

11. Após o lançamento, uma cópia dos textos e poemas será mantida na Seção de Atividades Culturais como arquivo do Projeto. 

12. No caso de irregularidade, mesmo se já selecionados, os trabalhos não serão publicados. 

13. Os trabalhos selecionados serão editados no Volume 29 do “Poeta de Gaveta”, que também será exibido na homepage da Seção 

de Atividades Culturais/PUSP-RP. 

14. Quanto à distribuição dos livros, cada participante terá direito a dois exemplares, sendo que os que tiverem seus trabalhos 

publicados terão direito a cinco livros. 

15. A realização do Projeto Poeta de Gaveta depende de recursos disponibilizados pela Universidade de São Paulo, e pode sofrer 

adequações, ou mesmo ter seu processo interrompido, na falta desses recursos. 

16. Ao enviar uma obra você declara que a mesma é de sua autoria e responsabilidade, nunca foi publicada, e ainda, que está ciente 

do regulamento deste Projeto e autoriza, caso sejam selecionadas, a publicação da obra no Volume 29 do “Poeta de Gaveta” e a 

exibição dos trabalhos selecionados na homepage da Seção de Atividades Culturais. 
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