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RELEASE PARA DIVULGAÇÃO
XII VARAL DE POESIAS DA UNESPAR – EPIFANIAS BREVES
03 e 04 de JULHO de 2018

Nome do evento: XII Varal de Poesias da Unespar : Epifanias Breves
Local: Unespar – Campus de Paranaguá/ Teatro Rachel Costa / Centro Cultural
da Unespar (Palacete Mathias Bohn) - Paranaguá
Data: 03 e 04 Julho de 2018
Promoção: Colegiado de Letras / Unespar – Campus de Paranaguá
Inscrições:
ouvintes com inscrição de poesias: 04/05 a 15/06
ouvintes sem inscrição de poesias: 04/05 a 03/07
Valor: R$ 30,00
Mais informações em: https://varaldepoesiasunespar-2018.blogspot.com.br

O Varal de Poesias é um evento artístico-cultural realizado anualmente, desde
2006, pelo Colegiado de Letras da Unespar – Campus de Paranaguá, e vem se
consolidando como um dos mais importantes eventos no litoral paranaense
dedicados à poesia.
O evento tem por objetivo divulgar a produção e os estudos poéticos de
nomes consagrados da poesia nacional e estrangeira, bem como a produção
poética dos estudantes da Unespar e da comunidade mais ampla, incentivando,
desta forma, o gosto e o interesse pela poesia.
Neste ano de 2018, o Varal de Poesia tem como temática principal a
presença e importância do olhar epifânico, do real subitamente iluminado e
percebido em sua máxima concretude e sensibilidade, revelado por meio de
formas poéticas breves.
De 25 de Junho a 05 de Julho todas as poesias inscritas no concurso
estarão expostas no campus da Unespar-Paranaguá, na forma de um varal,
sendo 20 poesias selecionadas por uma comissão julgadora para concorrerem à
premiação em 04 de Julho, no Teatro Rachel Costa, na noite festiva de
encerramento do XII Varal de Poesias. Nesta ocasião as 20 poesias
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selecionadas deverão ser declamadas perante os ouvintes e a comissão
julgadora, podendo a declamação ser realizada tanto pelo autor, como por um
outro declamador designado pelo autor.
O resultado do concurso, estabelecido pela comissão julgadora, será
divulgado ao final da cerimônia de encerramento, procedendo-se à entrega de
uma premiação aos poetas que se classificaram nos três primeiros lugares, bem
como aos três melhores declamadores.

Comissão organizadora:
Profa. Dra. Cristian Pagoto
Profa. Dra. Beatriz Vasconcelos
Profa. Me. Jordana Xavier
Prof. Dr. Dário Neto
Contato para a imprensa: dario.neto@unespar.edu.br
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