
EDITAL DO VI ENCONTRO

SERTANEJO DE ESCRITORES E

LEITORES (ANTOLOGIA)

ENCONTRO SERTANEJO DE ESCRITORES E LEITORES

O encontro acontece anualmente na cidade de São Miguel do Aleixo, Sergipe. O evento já se
enquadra em um calendário anual em que escritores, leitores, artista e público em geral comparecem

para conhecer o local e as atividades literárias durante o dia. A data definida para o evento será

Comissão Organizadora



EDITAL DO IV ENCONTRO SERTANEJO DE
ESCRITORES E LEITORES

1. DA INSCRIÇÃO

1.1. Poderão participar da antologia todas as pessoas físicas maiores de 18 anos, ou menores com
permissão do responsável, residentes legais no Brasil, bem como residentes no exterior.
1.2. Das características da antologia: A antologia do Encontro receberá: poesias, contos e crônicas.
1.3.  A inscrição  será  feita  através  da  página:  https://edivansanttos.com.br/iv-esdel-encontro-
sertanejo-de-escritores-e-leitores-editais/.  Na  ficha  deverá  contar  além  do  texto,  foto,
minibiografia e contato do autor. Caso não consiga visualizar a ficha de inscrição, ela pode ser
solicitada pelo e-mail encontroescritores@gmail.com ou pelo link: Editais e   Ficha de inscrição  .

2. DO PRAZO E ACEITAÇÃO DO TEXTO

2.1. O prazo para envio é de 19/01/2021 até 01/03/2021
2.2. Após recebimento do texto em até 24 h será enviado um e-mail sobre a aceitação do mesmo.

3. DA FORMATAÇÃO DOS TEXTOS:

3.1. Os textos deverão estar em Times New Roman tamanho 12, página A5 de acordo com a ficha
de inscrição.
3.2.  Cada  autor  da  antologia  poderá  enviar  até  duas  páginas  na  formatação  (de  acordo com a
categoria  conto  ou  crônica)  acima  mencionada  ou  para  mais  páginas  será  esclarecida  o  valor
proporcional para participação.

4. NÃO SERÃO ACEITOS TEXTOS QUE:

(a) possam causar danos a terceiros, seja através de difamação, injúria ou calúnia, danos materiais e/
ou danos morais;
(b) ofendam a liberdade de crença e as religiões;
(c) contenham dados ou informações racistas ou discriminatórios;
(d) façam propaganda eleitoral ou divulguem opinião favorável ou contrária a partidos, ideologias
políticas ou candidatos;
(e) tenham sido produzidos por terceiros;
(f) não estejam de acordo com as normas de formatação contidas no item; 1.2,
3.1 e 3.2 deste regulamento.

5. DA AUTORIZAÇÃO

5.1. Ao se inscrever na Antologia o autor autoriza automaticamente a veiculação de seu texto. 
5.2. Cada autor poderá enviar mais de um texto de acordo com a formatação e limite de páginas.
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5.3. Em caso de fraude ou plágio comprovado, o texto será excluído automaticamente da antologia,
sendo de responsabilidade do autor o envio do texto de autoria não própria, tal qual consta no item 3
(a) deste regulamento.

6. DA PUBLICAÇÃO

6.1. A participação no evento é gratuita, entretanto, para participar da Antologia, o escritor precisa
pagar o valor de R$: 30.00 (trinta reais) e receberá um livro. Caso queira um segundo exemplar, o
escritor  deverá  acrescentar  o  valor  de  R$:  20,  00  (vinte  reais),  totalizando  R$:50,  00.  Se  a
quantidade  de  páginas  ultrapassar  a  informada  nos  itens  3.1  e  3.2  desse  edital,  o  valor  será
proporcional.
6.2. O valor deverá ser depositado de forma antecipada em alguma das contas abaixo indicadas ou
via boleto e o comprovante de depósito enviado para o email: encontroescritores@gmail.com. Após
o recebimento será enviado um e-mail de comprovação de recebimento.
6.2. A publicação será lançada com o nome de inscrição. Se o(a) autor(a) preferir poderá informar
nome social para veiculação, ocultando o nome de nascimento. A informação deverá ser enviada
junto com a inscrição até a data final para aceitação do texto.

7. DO PAGAMENTO

CONTAS PARA DEPÓSITO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 4470
VARIAÇÃO: 013
CONTA POUPANÇA: 2452-9
EDIVAN DE JESUS SANTOS

PAGAMENTO VIA BOLETO

Quem quiser utilizar outro banco poderá solicitar por e-mail ou no momento do envio do material
(encontroescritores@gmail.com) um boleto para pagamento em qualquer agência até o
Vencimento, sem custos adicionais. São 48 h para confirmação do boleto, podendo ser confirmado
em 24 h.

8. DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS

8.1. Para todos os efeitos legais, os participantes da presente antologia, declaram ser os legítimos
autores  dos  textos  inscritos,  isentando  o  organizador  de  qualquer  reclamação  ou demanda  que
porventura venha a ser apresentada em juízo ou fora dele.
8.2.  O organizador  reserva-se o direito de alterar qualquer  item deste  Regulamento,  bem como
interrompê-lo, se necessário, fazendo a comunicação prévia e expressa para os participantes.
8.3.  A participação nesta  antologia implica a  aceitação total  e  irrestrita  de todos os  itens deste
regulamento.



Parágrafo único: Os valores deverão ser depositados até a data máxima de 10 de abril de 2021

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1. A antologia será disponibilizada de forma impressa no dia do Encontro que acontecerá em data
a ser definida (Podendo ser alterada de acordo com a Comissão Organizadora).
9.2 Caso o escritor não compareça no dia do IV Encontro Sertanejo de Escritores e
Leitores, os livros serão enviados pelos correios às expensas do escritor que não compareceu. O
material também poderá ser levado por um terceiro devidamente outorgado.
9.3. Qualquer dúvida sobre o Regulamento ou outra que surgir poderá ser
enviada para o email do encontro: http://encontroescritores@gmail.com, no
site Edivan Santtos (http://edivansanttos.com.br) ou poderá ser esclarecida pelo telefone:

9.4. Contato Whats App: (79) 9 9825-4247 (Edivan Santtos)

Todas  as  informações  referentes  ao  encontro  serão  postadas  na  página  do  site
https://edivansanttos.com.br/iv-encontro-sertanejo/ 

Siga o instagram do Encontro @encontrodeescritores.

Será formada uma comissão para organização do evento.

Posteriormente divulgaremos mais informações na página mencionada.
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