
6º FLAL- Festival de Literatura e Artes Literárias
Edição Sementes do Amanhã  – No Facebook
De 21 de Setembro a 29 de Outubro de 2019.

Gestão: Ironi Jaeger (Festival)

P R O G R A M A   E   R E G U L A M E N TO

1. PROGRAMA

1.1 ABERTURA DO FESTIVAL
Dia 21 de Setembro às 20 horas
Teremos a apresentação do programa do festival e dos escritores participantes,
bem como a equipe de voluntários na coordenação e gestão.

1.2 OBJETIVO
O Festival  de  Literatura,  evento online no Facebook totalmente  gratuito,  foi
criado pelo escritor  Luiz  Amato.  O objetivo é divulgar  a  Literatura  Nacional
Contemporânea, ajudar na identificação da imagem do autor junto ao público,
assim como na divulgação de seus livros e textos, através das várias atividades
que compõe o festival. E, esta  6ª edição contará com uma loja online para a
venda de suas obras.

1.3 APRESENTAÇÃO DO ESCRITOR
O FLAL identifica o escritor através de ENTREVISTAS, onde o mesmo escolhe
as  perguntas  que  pretende  responder.  As  perguntas  são  elaboradas  pelo
público. As entrevistas respondidas são publicadas na página do evento, com
dia e hora marcados; e através de BATE-PAPO em tempo real. O escritor se
dispõe a  “conversar”  com o público,  num horário  agendado.  Um bate-papo
escrito.

Nas duas modalidades, os autores se dispõem a falar de si mesmos e de seus
escritos, revelando suas preferências e métodos literários. Total interação com
o público, que comenta e questiona.

1.4 APRESENTAÇÃO DA EQUIPE
Apresentando a equipe que trabalha voluntariamente, para organizar, mediar,
coordenar e gerir todas as atividades do Festival.

ENTREVISTAS:
O escritor participante deverá escolher no mínimo 10 perguntas para a sua
entrevista. As perguntas estarão à disposição, nos comentários do post fixo,
conforme banner indicativo, na página do evento:



Deverá copiar a pergunta com o nome da pessoa que a escreveu. Depois de
respondido,  o  questionário  deverá  ser  enviado  para  o  e-mail  de
flalfestival@gmail.com

NOTA:  Na  entrevista  enviada  deverá  constar:  o  nome  do  questionador;  a
pergunta e a resposta correspondente.
As  entrevistas  serão  publicadas  na  página  do  evento,  na  data  e  horário
agendados,  conforme  dados  abaixo  relacionados,  com  biografia  e  foto  do
escritor(a).

1.2 CONCURSO DE TEXTOS:
Gestão e criação de Nell Morato e apoio de Leia Livros Editora e Livraria.
Todo e qualquer assunto relacionado ao concurso é de responsabilidade da 
gestão dos concursos. Informações através do e-mail 
concursos.flal@gmail.com

TEMA: A Semente do Amanhã / Contos, Crônicas ou Poesias

ADULTO:  Os  textos  serão  publicados  sem  a  autoria,  para  que  sejam
apreciados pelo público de forma anônima.

JUVENIL:  Os  textos  serão  publicados  com  autoria  e  escola  ou  projeto
correspondente.

COMISSÃO JULGADORA: Os textos serão avaliados por jurados anônimos,
para garantir total isenção, como ocorrido nos concursos anteriores. O nome
dos jurados será revelado no final do concurso.

COLETÂNEAS:  Editaremos duas  coletâneas  no  formato  e-book,  incluindo
todos os textos recebidos para os concursos, totalmente gratuitas.

PREMIAÇÃO:  Serão  premiados  os  cinco  primeiros  colocados  nas  duas
categorias, adulto e juvenil.

1.9 QUIZ LITERÁRIO
Brincadeira interativa (jogo) de perguntas e respostas, com tema associado à
Literatura e Artes Literárias. Também poderemos estender a interação para as
demais artes, como a música, cinema, teatro, artes plásticas.

1.10 DEBATE LITERÁRIO
Vamos debater a literatura, os sabores e dissabores de ser escritor no Brasil.
Como lançar as Sementes para o Amanhã? 



2. REGULAMENTO

2.1 COMUNICAÇÃO:
Todo o evento será realizado de forma escrita NA PÁGINA DO FACEBOOK.
A 6ª edição também terá um canal exclusivo no YouTube.

FLAL  -  FESTIVAL  DE LITERATURA E  ARTES  LITERÁRIAS  na  internet  e
redes sociais:

Canal do YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCmq1IQWlSXoGpr0NiIKTBcg
Instagram: @flalfestival
Twitter :  @flalfestival

E-mail para contato - Festival:  flalfestival@gmail.com
E-mail para contato -Concursos:  concursos.flal@gmail.com

Grupo no Facebook:
https://www.facebook.com/groups/328220824316572/?ref=bookmarks

Página Oficial:
https://www.facebook.com/fal.festiialleliteratura/

Todo e qualquer assunto relacionado ao  festival, deverá ser enviado por e-
mail, conforme mencionado acima. Será descartado o conteúdo enviado para
e-mails pessoais, da equipe FLAL, bem como, o que for enviado por inbox.

O mesmo será aplicado para assuntos relacionados com os  concursos, que
deverão utilizar somente o e-mail acima mencionado.

Página do Evento = denominada EVENTO
https://www.facebook.com/fal.festiialleliteratura/

Em  Junho abriremos  a 6ª edição na PÁGINA DO FLAL  onde acontecerá o
Festival.
Todos os autores participantes serão convidados através das configurações do
Facebook.

Deverá o autor participante, aceitar o convite e CURTIR A PÁGINA DO FLAL.,
confirmando que está ciente de que o evento será realizado ali (salvando o link
na barra de favoritos).

INSCRIÇÕES PARA O FLAL: 
de 15 de junho a 31 de Julho de 2018.

Para os que não aceitarem o convite e não confirmarem sua participação, até o
até 31 de Julho, automaticamente serão excluídos e a vaga destinada à lista de
espera.

https://www.facebook.com/fal.festiialleliteratura/


Sugerimos convidar seus amigos e seguidores para acompanhar o EVENTO e
seu desempenho no Festival, assim como compartilhar em suas páginas nas
redes sociais, blogs e sites. É de seu interesse ter seus leitores comentando na
sua participação.

ESPAÇO PARA VENDA DE LIVROS = denominada LOJA
Estamos disponibilizando um espaço para a LOJA do FLAL, onde os autores
poderão expor seus livros para venda, durante o Festival. 
A loja estará aberta  nos meses de  junho a Dezembro.  Totalmente gratuita,
devendo  o  autor  se  responsabilizar  pelo  recebimento  de  valores
correspondentes, bem como pela remessa de suas obras aos compradores.
A equipe coordenará os serviços na LOJA.

2.2 AUTORES INSCRITOS para ENTREVISTAS:
No  EVENTO  será  publicado  um  post  para  o  público  elaborar  perguntas,
escrevendo no espaço dos comentários.
Os autores não deverão comentar as perguntas e muito menos responder no
referido post.
Perguntas,  que  posteriormente  deverão  ser  copiadas  para  elaborar  a  sua
entrevista.
Como proceder: Deverão selecionar, no mínimo, 10 perguntas.

OBSERVAÇÕES:
• Lembre-se que o interesse é seu e a sua entrevista revela o escritor.
• Evitar respostas curtas ou que se limitem às respostas de forma sucinta, tais
como sim ou não. As suas respostas devem despertar o interesse do leitor pelo
escritor entrevistado.
• Copiar as perguntas e o nome do “perguntador”; respondendo em seguida ao
questionário escolhido.
•  A  entrevista  completa  deverá  ser  enviada para  o  E-MAIL  do Festival  em
arquivo  word,  na  seguinte  formatação:  fonte  Arial,  tamanho 12,  espaço 1,5
entre linhas e espaço duplo entre uma pergunta e outra.

2.3 – AUTORES INSCRITOS para BATE-PAPO:
Deverá comparecer na data marcada,  conforme a grade de agendamentos,
que será enviada posteriormente. Deverá confirmar sua presença no post que
será fixado na PÁGINA DO FLAL/EVENTO.

No caso de haver um impedimento, para a sua presença na data e horário
marcados,  deverá  comunicar  no  messenger  da  PÁGINA/EVENTO,  que não
poderá comparecer para o BATE-PAPO, com 24 horas de antecedência.
A  tolerância  para  atrasos  será  de  15  minutos.  Passado  o  tempo,
comunicaremos a ausência do autor interessado e o encerramento do post, na
PÁGINA DO FLAL/EVENTO E NO GRUPO.

2.4 – CONCURSO DE TEXTOS ANÔNIMOS/ADULTO:
O Concurso estará aberto para todos os autores, inscritos no Festival ou não.



Os textos deverão ser enviados em arquivo do word , fonte Arial, tamanho 12,
espaço 1,5 entre linhas;

Para contos, não mais do que 5 páginas tamanho A4, fonte Arial, tamanho 12,
espaço de 1,5 entre linhas;

Se desejarem, apenas o título do trabalho em letras maiúsculas e em negrito, o
texto  no  corpo  deverá  ser  normal  e  nas  especificações  acima  para,
posteriormente, ser inserido na coletânea.

Também  deverá  constar  a  autoria  do  texto  (nos  concursos  anteriores,
recebemos diversos trabalhos sem o nome do autor abaixo de seu texto ou
poesia).
Deverão ser enviados exclusivamente para o e-mail concursos.flal@gmail.com
PRAZO: 30 de Setembro, às 24h.
Todos os textos serão publicados no EVENTO, às terças-feiras, a partir das
14:00h, sem autoria. Assim, poderão ser curtidos e comentados pelo conteúdo
e emoção que passarão para o público.
A classificação será  através da escolha dos jurados convidados.  Escritores
qualificados, que avaliarão os textos e poesias de forma anônima, isto é, sem a
autoria.
Será  vetada  a  participação  da  organizadora  Nell  Morato,  bem  como  dos
jurados convidados.

2.5- CONCURSO JUVENIL DE TEXTOS:
As  escolas  convidadas  indicarão  seus  alunos  para  participar  do  concurso,
devendo se responsabilizar pela digitação dos trabalhos, enviando-os através
de arquivo word, tamanho A4, fonte Arial, tamanho 12, espaço 1,5 entre linhas.
Poderá ser num único arquivo, ou seja, os textos digitados de forma corrida,
um abaixo do outro.
Devendo constar no final de cada texto: nome do aluno, idade e série que está
cursando; nome da escola e localidade, para que todos os participantes sejam
devidamente identificados.
Deverão  ser  enviados  para  a  organizadora  através  do  e-mail
concurso.flal@gmail.com

Crianças  e/ou  adolescentes  com  idade  inferior  a  13  anos  que  quiserem
participar de forma independente,  deverão ter autorização dos responsáveis
para participar do FLAL.
Essa medida é importante para preservar as crianças e pré-adolescentes dos
riscos da Internet.
PRAZO: Até 21 de setembro às 24h.
Todos os textos serão publicados no EVENTO, às terças-feiras, a partir das
14h. A classificação será através da escolha dos jurados convidados.

2.6 QUIZ LITERÁRIO:
Brincadeira interativa aberta ao público. Jogo de perguntas e respostas sobre
arte, literatura e artes literárias.



Posteriormente  informaremos  as  regras,  para  os  jogos  e  brincadeiras  que
serão realizados  e que estarão disponíveis em todas as semanas do evento.

2.7 DEBATE LITERÁRIO:
Debater  a  nossa  literatura,  expondo  todas  as  dificuldades  dos  escritores
independentes e buscando soluções para amenizar os problemas.
Dividir  as  nossas  conquistas,  que  mesmo  ínfimas  diante  dos  obstáculos,
representam uma alternativa e um caminho, que poderá ser seguido por outros.
Como lançar as sementes para o amanhã? 

Os debates serão mediados pela equipe FLAL, que também definirá as regras
a serem seguidas. Os autores poderão se inscrever em post específico que
será divulgado no GRUPO. 

Para o bom andamento do festival, todos nós, equipe e autores participantes,
devemos  LER  O  PROGRAMA que  contém  o  regulamento,  para  que  os
trabalhos sejam realizados dentro dos prazos previstos e a contento.

EQUIPE FLAL - 

Gestão Festival: Ironi Jaeger
Gestão Concursos: Nell Morato

Coordenação:

 Elizabeth Machado Salles

 Luana Karoliny

 Michelle Louise Paranhos

 Priscila Jaeger 


