ACADEMIA LITERÁRIA DO VALE DO TAQUARI - ALIVAT
CONCURSO LITERÁRIO NOVOS TALENTOS: ESCRITOS/ESCRITORES – VII

REGULAMENTO

IDENTIFICAÇÃO
Título: NOVOS TALENTOS: ESCRITOS/ESCRITORES - VII
Promoção e Realização: Academia Literária do Vale do Taquari – ALIVAT
Execução: maio/dezembro de 2019.

REGULAMENTO
I – Dos objetivos
O Concurso Literário tem por objetivos:
-Oportunizar a escritores que não têm livros publicados a mostrarem sua produção
literária;
-Incentivar o hábito de escrever;
-Estimular a leitura de crianças, jovens e adultos.
II - Dos participantes
O Concurso Literário é direcionado para dois grupos de participantes:
II-a. Para as categorias: Contos, Crônicas, Crônicas Históricas, Literatura Infantojuvenil e Poesia, de autores sejam residentes no Vale do Taquari, com idade a partir
dos 12 anos.
II-b Para a categoria Histórias Infantis: da qual podem participar crianças
residentes no Vale do Taquari com idade entre 6 e 12 anos incompletos.
III – Do tema
A temática dos textos para o presente Concurso será de livre escolha dos autores.
A comissão organizadora reserva-se o direito de desclassificar os textos com
conteúdo incompatível com os princípios da Academia Literária.

IV – Enquadramento dos textos
Os textos deverão ser enquadrados nos seguintes gêneros literários: Conto,
Crônica, Crônica Histórica, Literatura Infantojuvenil, Poesia e Histórias Infantis.
V – Dos textos
Os textos devem ser escritos em língua portuguesa vigente e serem inéditos.
Os textos com suspeita ou plagiados serão sumariamente desclassificados.
Cada concorrente poderá participar com somente um texto, em cada categoria de
gênero literário.
Cada texto deverá estar identificado com o gênero literário.
Cada texto poderá ter no máximo 5 (cinco) páginas e as poesias no máximo 2
(duas) páginas. O texto deve ser redigido em folha tamanho A4 (margens superior
e esquerda: 3cm; margens direita e inferior: 2cm), corpo 12, fonte Arial e espaço
1,5 entre linhas e ser salvo em arquivo .doc ou .docx
VI – Da Inscrição
As inscrições devem ser realizadas unicamente por e-mail, no seguinte endereço:
academialiterariaalivat@gmail.com sendo que os textos devem ter a identificação
do(a) autor(a), com os seguintes dados:
- Nome completo
-Título da Obra
-Categoria com a qual concorre
-Data de nascimento
-Profissão
-Número de RG
-Endereço completo com CEP
-Telefone fixo e/ou celular
-E-mail:
VII – Período de inscrição
As inscrições estarão abertas a partir do dia 23 de maio e encerram em 31 de julho
de 2019.
VIII – Da seleção
A seleção dos textos será realizada por uma Comissão Julgadora composta por 3
(três) membros escolhidos a critério da ALIVAT. Caberá à Comissão escolher os
quatro melhores textos de cada categoria, sendo que esta mesma Comissão tem
poderes de escolher um ou nenhum texto na categoria caso estes não
preencherem os requisitos do Regulamento.
Poderão ser conferidas Menções Honrosas em todas as categorias, caso a
Comissão Julgadora entender que os textos mereçam esta distinção.
As decisões da Comissão Julgadora são soberanas.
IX – Dos critérios de julgamento dos textos
Para o julgamento dos textos, pela Comissão Julgadora, serão considerados os
seguintes critérios:
-Clareza na exposição do tema proposto;
-Originalidade do texto;
-Enquadramento na categoria onde o texto foi inscrito;
-Correção ortográfica condizente com a norma culta da língua portuguesa.

X – Da divulgação dos resultados
A divulgação dos resultados será realizada no mês de outubro de 2019, na reunião
mensal da ALIVAT, e divulgada na ocasião por intermédio da imprensa regional,
mídias eletrônicas e redes sociais.

XI - Da premiação
Os classificados em cada categoria, bem como as menções honrosas, se houver,
receberão como premiação um Certificado de Participação. Além disso, aqueles
autores que obtiverem as quatro melhores classificações em cada uma das
categorias previstas neste Regulamento terão seus textos publicados em livro, em
cuja obra, além destes selecionados, serão publicados também textos inéditos dos
Acadêmicos da ALIVAT, sendo que o lançamento da coletânea ocorrerá em
novembro ou dezembro de 2019, recebendo cada um desses autores 5 (cinco)
exemplares do livro.
XII – Do livro e Direitos Autorais
Os autores dos textos selecionados pela Comissão do Concurso deverão
preencher o Termo de Responsabilidade (anexo), como aceitação por parte do(a)
autor(a) dos termos deste Regulamento, bem como a cedência dos direitos
autorais do seu texto para a publicação no livro e em outros veículos de
comunicação ou para outras finalidades institucionais da Academia.
XIII – Das disposições gerais
- É vedada a participação no Concurso Literária de qualquer Acadêmico da ALIVAT
ou de seus familiares.
- As dúvidas referentes ao presente Regulamento serão esclarecidas pela
Comissão organizadora do Concurso.
- Informações podem ser obtidas pelo e-mail: academialiterariaalivat@gmail.com,
pelo facebook.com.br/ALIVAT ou com a Comissão Organizadora do Concurso:

Beatris Chemin
Marcos Kreutz
Dirce Becker Delwing
Ivete Kist

COMISSÃO ORGANIZADORA
bchemin@universo.univates.br

Lajeado/RS, 23 de maio de 2019.

