
6º FLAL
Festival de Literatura e Artes Literárias

Edição Sementes do Amanhã

REGULAMENTO
CONCURSO DE TEXTOS ANÔNIMOS

TEMA: Sementes do Amanhã
Contos / Crônicas / Poesias

1.  Todos serão publicados no EVENTO, às terças-feiras, a partir das 14h, de
forma  anônima  e  não  deverão  ser  compartilhados.   Assim,  poderão  ser
curtidos e comentados pelo conteúdo e emoção que passarão para o público
leitor.

2.  O Concurso estará aberto para todos os autores, de língua portuguesa,
inscritos no Festival ou não.

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

4.  Para contos, não mais do que 4 (quatro) páginas tamanho A4, fonte Arial,
tamanho 12, espaço de 1,5 entre linhas;

5.  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).

6.  Deverão ser enviados para a gestora Nell Morato, exclusivamente através
do e-mail concursos.flal@gmail.com

7.  PRAZO: Até 30 de setembro, às 24h.
   

8.   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.

9.  Será vetada a participação da gestora Nell Morato, bem como dos jurados
convidados.

mailto:concursos.flal@gmail.com


10.  COLETÂNEA:  Editaremos uma coletânea no formato e-book, de todos
os textos recebidos para o concurso, totalmente gratuita. E todos os inscritos
receberão certificado de participação via e-mail.

11.  PREMIAÇÃO: Premiaremos os cinco primeiros classificados.
O objetivo do Concurso é destacar o autor e seu trabalho.

A. Leia Livros Editora e Livraria oferece gratuitamente seu serviço de Edição
para  a  coletânea,  incluindo:  revisão  +  diagramação  +  capa   +  ISBN  e
Impressão por um preço acessível a todos os participantes;
A editora também oferece os certificados de classificação, impressos para os
vencedores.

B.  Será criado um suplemento especial dentro da Revista Divulga Escritor:
Revista Literária da Lusofonia, revista Internacional, de responsabilidade da
jornalista Shirley Cavalcante,  dando maior visibilidade aos autores e seus
textos  classificados  do  1º  ao  5º  lugar.  Apresentando-os  através  de  sua
imagem  fotográfica  e  breve  biografia,  que  acompanhará  o  seu  trabalho
selecionado.

C.  Ainda  em  negociações  para  fechar  premiação.  Informaremos
posteriormente através da página oficial do Festival.  

12.  PATROCINADORES CULTURAIS:
       Projeto Divulga Escritor e Portal Literário 
       Leia-Livros Editora e Livraria

Nell Morato/Organizadora/2019




