REGULAMENTO
I CONCURSO LITERÁRIO
ARTE & MULHER – 2018

Introdução
O Projeto ARTE & MULHER realizará um concurso literário que premiará os
escritores destaques na literatura atual brasileira tendo por objetivo incentivar a
prática da leitura e descoberta de novos escritores.
1. Condições de participação
1.1. Serão aceitos somente um (1) texto, escrito em língua portuguesa, dos
gêneros poesia e conto. Podendo o participante se inscrever com um texto
para cada gênero.
1.2. Plágios serão automaticamente desclassificados
1.3. Não serão aceitos textos de conteúdo pornográfico e/ou de cunho
preconceituoso e/ou político-partidário.
1.4. O festival é aberto a todos os residentes de território nacional, homens e
mulheres.
1.5. Os textos inscritos por homens deverão ser alusivos à mulheres.
2. Inscrição
2.1. A inscrição é gratuita e ocorrerá de 16 de abril de 2018 a 30 de junho de
2018.
2.2. Para tanto, o texto deverá ser encaminhado como anexo em formato pdf,
para o endereço concursoarteemulher@gmail.com.
2.3. No assunto escrever I CONCURSO LITERÁRIO ARTE & MULHER - 2018.
2.4. No corpo do e-mail, devem ser informados os seguintes dados:
 Título do texto;
 Nome da autora ou do autor, sua data de nascimento e nome completo de um/
responsável (caso tenha menos de 18 anos);
 Endereço completo e telefones (fixo/celular);
 E-mail e página no facebook (caso tenha);
 Escrever e assinar o seguinte texto no corpo do e-mail: “Declaro conhecer e
concordar, na íntegra, com o regulamento do I CONCURSO LITERÁRIO ARTE &
MULHER – 2018 na Leitura e autorizo a publicação do/s texto/s e da minha
imagem e som em meios de comunicação físicos e eletrônicos”.
3. Comissão avaliadora e critérios de avaliação
3.1. A Comissão avaliadora será composta por pessoas com reconhecido mérito
na área cultural, sendo sua decisão soberana e inquestionável.
4. Critérios de Avaliação
4.1. Serão critérios de avaliação dos textos: qualidade literária, criatividade e
inovação.
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5. Resultado
5.1. O resultado final do Projeto ARTE & MULHER será divulgado na plenária
geral do Encontro Nacional da Amizade – ENA, no dia 18 de agosto, às 13h.
6. Premiação
6.1. A critério da curadoria, os autores dos 6 melhores textos serão agraciados
com troféus. Divididos da seguinte forma:
 Categoria Poemas: 1º 2º e 3º lugar
 Categoria Contos: 1º 2º e 3º lugar
6.2. A entrega dos troféus ocorrerá durante o encerramento do Projeto Arte &
Mulher no dia 18 de agosto de 2018, ás 13h, no Centro de Eventos do Ceará.
6.3. Ao enviar seu texto por e-mail, o participante declara conhecer e concordar,
na íntegra, com este regulamento e autoriza a publicação dos textos em
meios de comunicação físicos e eletrônicos, sabendo que a publicação só
poderá ser feita sem fins lucrativos e com a menção do nome ou
pseudônimo do autor.
6.4. Fica permitida a utilização não comercial da imagem e do som captados em
foto e vídeo dos autores inscritos, em publicações físicas e eletrônicas, para
a divulgação das ações do Projeto ARTE & MULHER
7. Considerações finais
7.1. Caso a autora ou o autor queira ser identificado com pseudônimo, deverá
fornecê-lo, junto com o nome verdadeiro.
7.2. Os textos deverão estar em língua portuguesa, o que não impede a
utilização de nomes e termos estrangeiros.
7.3. Uma vez inscrito no concurso, não serão permitidas alterações no texto,
ainda que dentro do prazo de inscrição.
7.4. Conceder autorização para o uso dos textos pela organização do evento não
transfere, para estes, o direito autoral do participante, que apenas deseja,
com isso, ver sua produção divulgada, sem fins lucrativos pelo Projeto
ARTE & MULHER.
7.5. É permitido o envio de até dois textos por escritor desde que cada um
inscrito em categorias diferentes, no entanto só poderá ser contemplado um
dos textos pertencente a uma das categorias.
7.6. Os arquivos contendo os textos entregues no ato da inscrição farão parte do
acervo histórico Projeto ARTE & MULHER, não podendo ser solicitado o
cancelamento da inscrição ou que o arquivo seja deletado.
7.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.
7.8. Informações e dúvidas pelo e-mail: concursoarteemulher@gmail.com

