MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
EDITORA DA UFRN (EDUFRN) | EDITORA IFRN (EDIFRN)

EDITAL Nº 01/2021-EDUFRN/EDIFRN

CONCURSO LITERÁRIO AMÉRICO DE OLIVEIRA COSTA

A Editora da UFRN (EDUFRN) e a Editora IFRN (EDIFRN) tornam públicas, por meio deste
edital, as normas para realização da 3ª edição do Concurso Literário Américo de Oliveira Costa.
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O CONCURSO

1.1 É promovido pela EDUFRN e pela EDIFRN e visa a divulgação de talentos literários do
Rio Grande do Norte, além do estímulo à leitura e à escrita.
1.2 Tem como público-alvo escritores norte-rio-grandenses, residentes em qualquer
município do Rio Grande do Norte, bem como aqueles residentes no estado pelos últimos
dez anos.
1.3 Possui tema livre.
1.4 Contempla as categorias conto, poesia e romance, nas quais a(s) proposta(s) deverá(ão)
estar enquadrada(s).
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APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

2.1 Nas três categorias, as propostas devem:
a) ser inéditas, isto é, não podem ter sido objeto de qualquer tipo de veiculação ou
publicação antes da inscrição e até a divulgação do resultado;
b) estar escritas em língua portuguesa;
c) estar em formato .PDF, sugere-se a seguinte formatação: tamanho A4 (21 cm x
29,7 cm), com margens superior e esquerda de 3 cm, e inferior e direita de 2 cm,
fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre linhas.
2.2 Para a categoria conto, a proposta deverá conter título e não poderá ultrapassar o limite
de 21.000 caracteres (com espaço).
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2.3 Para a categoria poesia, a proposta deverá conter título e não poderá ultrapassar o limite
de 2.000 caracteres (com espaço).
2.4 Para a categoria romance, a proposta deverá conter título e não poderá ultrapassar o
limite de 420.000 caracteres (com espaço).
2.5 Em hipótese alguma, sob pena de exclusão do processo, o(s) arquivo(s) com a(s)
proposta(as) de publicação terá(ao) a identificação do(s) autor(es).
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INSCRIÇÕES

3.1 As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas de 15/05/2021 a 15/08/2021.
3.2 Cada participante poderá concorrer:
a) com até três propostas na categoria conto.
b) com até quatro propostas na categoria poesia.
c) com uma proposta na categoria romance.
3.3 As

inscrições

devem

ser

realizadas,

exclusivamente,

pelo

e-mail

<concursoliterario.americo@gmail.com>.
3.3.1 Ao e-mail, deverão estar anexados os seguintes documentos:
a) Ficha de Identificação, disponível no Anexo I, na qual deverá ser indicada a
categoria de submissão (conto, poesia ou romance, utilizando uma ficha para cada
proposta), os dados do autor, o título da proposta, o minicurrículo, além do endereço
eletrônico e o telefone para contato do proponente;
b) arquivo da proposta de publicação, de acordo com o definido no item 2 deste Edital.
3.4 Não serão permitidos retificação de autoria, alterações, acréscimos e revisões no
conteúdo da obra depois de efetuada a inscrição.
3.5 As propostas que não se adequarem às normas previstas neste Edital serão
desclassificadas.
3.6 Ao final do período de inscrições, será publicizada lista das propostas homologadas.
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JULGAMENTO

4.1 Os textos inscritos neste concurso serão avaliados por uma Comissão Julgadora,
composta por pessoas de notória competência na matéria, designada e publicizada pelos
gestores da EDUFRN e da EDIFRN, para cada uma das categorias do concurso.
4.2 As Comissões Julgadoras poderão deixar de selecionar propostas caso julguem que
nenhuma faz jus ao prêmio.
4.3 São critérios de avaliação das propostas:
• Qualidade literária, criatividade e inovação;
• Adequação linguística;
• Adequação às características do gênero literário.
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PREMIAÇÃO

5.1 Para a categoria conto:
a) serão selecionadas até 15 propostas que comporão um livro digital publicado pela
EDUFRN em coedição com a EDIFRN, que será disponibilizado gratuitamente por
meio dos Repositórios Institucionais da UFRN (repositorio.ufrn.br) e do IFRN
(memoria.ifrn.edu.br).
b) cada autor poderá figurar com até dois contos;
c) será de competência da EDUFRN e da EDIFRN definir o título da obra.
5.2 Para a categoria poesia:
a) serão escolhidas até 40 propostas que comporão um livro digital publicado

pela EDUFRN em coedição com a EDIFRN, que será disponibilizado
gratuitamente

por

meio

dos

Repositórios

Institucionais

da

UFRN

(repositorio.ufrn.br) e do IFRN (memoria.ifrn.edu.br).
b) cada autor poderá figurar com até três poesias;
c) será de competência da EDUFRN e da EDIFRN definir o título da obra.
5.3 Para a categoria romance:
a) será escolhida uma proposta que comporá um livro digital publicado pela EDUFRN
em coedição com a EDIFRN, que será disponibilizado gratuitamente por meio dos
Repositórios

Institucionais

da

UFRN

(repositorio.ufrn.br)

e

do

IFRN

(memoria.ifrn.edu.br).
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RESULTADO

6.1 A divulgação do resultado é prevista para o dia 15 de dezembro de 2021 no Boletim de
Serviço da UFRN, no site da EDUFRN e no site do IFRN.
6.2 Não serão aceitos pedidos de recursos.
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CRONOGRAMA

7.1 Cronograma
Etapas
Inscrições
Homologação das propostas
Julgamento das propostas
Divulgação do resultado
Publicação

Datas
15/05/2021 a 15/08/2021
01/09/2021
02/09/2021 a 03/12/2021
15/12/2021
Até 12 meses após a divulgação do resultado
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DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 A EDUFRN e a EDIFRN são as responsáveis pelo processo de editoração da obra.
8.2 A EDUFRN e a EDIFRN poderão imprimir os livros do Concurso Literário caso haja
disponibilidade orçamentária para tal fim.
8.2.1 Na hipótese de impressão das obras, os autores receberão número de exemplares,
posteriormente definido, a depender da tiragem a ser impressa.
8.3 Os premiados concordam e permitem a divulgação de seu nome e imagem em quaisquer
situações relacionadas a este Concurso e autorizam a publicação dos textos inscritos,
mediante as condições deste Edital.
8.4 A inscrição da proposta para participar do processo de seleção representa a
concordância, por parte do autor, com todos os itens deste Edital, sem nenhuma ressalva.
8.5 As propostas submetidas não poderão, sob pena de desclassificação, possuir conteúdo
que as caracterizem como plágio ou falsificação.
8.6 Caso duas ou mais pessoas enviem propostas idênticas ou cujas autorias suscitem
discussão ou controvérsia, ocorrerá a exclusão das referidas propostas.
8.7 Para este Edital, compreende-se o livro digital como a publicação fruída eletronicamente,
a partir de um dispositivo de leitura online ou offline, em formato PDF. Seu conteúdo pode
incluir textos, imagens, hipertextos, interligando blocos de informação, segundo interesse
do autor/produtor ou do próprio leitor.
8.8 É vedada a participação dos membros da Comissão Julgadora do Concurso, dos
membros do Conselho Editorial da EDUFRN e da EDIFRN e dos servidores, alunos
bolsistas e funcionários terceirizados da EDUFRN e da EDIFRN.
8.9 O prazo para a publicação do livro originado a partir deste concurso é de um ano, a partir
da divulgação dos resultados.
8.10

Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela EDUFRN e pela EDIFRN.

Natal-RN, 06 de maio de 2021.

_________________________________
Maria da Penha Casado Alves

_________________________________
Gabriela Dalila Bezerra Raulino

Diretora da EDUFRN

Coordenadora da EDIFRN

4

ANEXO I – EDITAL Nº 01/2021-EDUFRN/EDIFRN

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO

DADOS DO(A) PROPONENTE
Nome:
Endereço:
Celular:

E-mail:

Minicurrículo
(até 250
palavras):

DADOS DA PROPOSTA
Título:
Autor(a):
Categoria:

( ) Conto

( ) Poesia ( ) Romance

Declaro ciência dos itens do Edital n° 01/2021-EDUFRN/EDIFRN, estando de acordo com
todos eles, sem nenhuma ressalva, sob pena de desclassificação do processo de seleção ou
mesmo do processo de produção, após aprovado, caso um dos itens seja descumprido.

Natal, _____/ _____/_____

________________________________
Assinatura do Proponente
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