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Edital do 1º Concurso Literário da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro 

Edital n. 01 de 15 de junho de 2015 

 O presente edital regulariza as normas do 1º Concurso Literário da Universidade Federal Rural 

do Rio de Janeiro, organizado pela Editora da Universidade Rural (EDUR). 

 

I – DOS OBJETIVOS 

 

 O 1º Concurso Literário da UFRRJ tem como objetivos incentivar a produção literária e cultural 

da comunidade acadêmica, estimular a descoberta de novos talentos e fomentar a leitura e a 

produção artística. 

 

II – DAS CATEGORIAS DO CONCURSO 

 

 O 1º Concurso Literário da UFRRJ prevê a seleção de originais nas seguintes categorias: 

 1 – Romance. 

 2 – Conto. 

 3 – Poesia. 

 

III – DAS INSCRIÇÕES 

 

 Poderão inscrever-se no 1º Concurso Literário da UFRRJ professores, alunos, técnicos-

administrativos, contratados de empresas terceirizadas e empregados públicos da UFRRJ (incluindo os 

campi de Nova Iguaçu, Três Rios e Campos dos Goytacazes), em quaisquer categorias. 

 Os candidatos poderão submeter apenas um original para cada categoria. 

 As inscrições estão abertas de 15 de junho a 3 de agosto de 2015. 

 Os candidatos deverão entregar em envelope lacrado duas cópias impressas de cada original 

concorrente e uma versão digital (CD, DVD ou pendrive)1, apenas com o título da obra e sem 

identificação de qualquer espécie. Junto aos originais, dentro do envelope, os candidatos deverão 

colocar o formulário de inscrição anexo (ANEXO A) devidamente preenchido. 

                                                           
1
 Os arquivos devem ser obrigatoriamente atualizados (impresso compatível com o CD/DVD/pendrive), sendo 

vedada qualquer alteração durante o processo de avaliação, sob pena de desclassificação. 
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 Caso o candidato queira submeter mais de um original, deverá submetê-lo em envelope 

separado. 

 Os originais deverão ser submetidos dentro do prazo previsto neste Edital, pessoalmente, na 

Edur – sala 102 do P1, até às 17 horas do dia 3 de agosto de 2015 – ou endereçados pelo correio, via 

Sedex, à Editora Universitária da UFRRJ (Edur), na BR 465, KM 7, Seropédica – RJ, CEP 23890-000. 

A inscrição será confirmada posteriormente, via correio eletrônico, juntamente com o número 
de identificação recebido pelo trabalho e pelo qual ele será identificado durante todo o processo 
seletivo.  
 

*Observação: não serão considerados os originais que chegarem à Editora após a data de 

encerramento prevista neste edital. Para originais submetidos pelos correios, a data de 

postagem é que será considerada. A Editora, porém, não se responsabilizará por atrasos dos 

correios que ultrapassarem 15 dias.  

 

IV – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

 

 Os originais submetidos ao 1º Concurso Literário da UFRRJ deverão estar escritos em língua 

portuguesa, devidamente revisados. 

 Os originais deverão ser inéditos (entendendo-se como inédito o material que não foi 

publicado com ISBN até a vigência do presente edital). 

 Os candidatos deverão ser professores, alunos, técnicos-administrativos, contratados de 

empresas terceirizadas e empregados públicos da UFRRJ (incluindo os campi de Nova Iguaçu, Três Rios 

e Goytacazes). 

 Não poderão participar do 1º Concurso Literário da UFRRJ membros da Edur (docentes, 

editores associados, técnicos-administrativos, terceirizados, alunos bolsistas). 

 Originais em coautoria serão desclassificados. 

 Os romances deverão ter, no mínimo, 100 páginas no formato A4, com margens 3cm x 3cm x 

2cm x 2cm, fonte Times New Roman tamanho 12, com espaço entre linhas 1,5 (padrão ABNT). 

 Os contos deverão ter, no máximo, 20 páginas no formato A4, com margens 3cm x 3cm x 2cm 

x 2cm, fonte Times New Roman tamanho 12, com espaço entre linhas 1,5 (padrão ABNT). 

 As poesias deverão ter, no máximo, 2 páginas no formato A4, com margens 3cm x 3cm x 2cm x 

2cm, fonte Times New Roman tamanho 12, com espaço entre linhas 1,5 (padrão ABNT). 

 O formulário de inscrição deverá estar totalmente preenchido. 

 Caso o candidato submeta mais de um original para a mesma categoria do concurso, será 

automaticamente desclassificado. 

 Caso o original a ser avaliado apresente alguma informação que remeta à autoria, será 

desclassificado. 

 

V - A BANCA DE SELEÇÃO 

 

 A banca de seleção do 1º Concurso Literário da UFRRJ será composta de dois (2) professores, 

um (1) aluno e dois (2) técnicos-administrativos da UFRRJ ou de outra instituição de Ensino Superior. 

 A banca não terá acesso às informações dos autores, apenas aos originais. 
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 A avaliação dos originais será feita a partir de critérios previamente definidos pela banca e 

pelo corpo administrativo/editorial da Edur, que levarão em consideração originalidade, criatividade, 

domínio linguístico-textual, adequação ao gênero. 

 Cada original será apreciado pelos membros da banca, que atribuirão uma nota classificatória 

(de 0 a 10). A nota final será composta pela média das avaliações.  

  

VI – DOS RESULTADOS 

 

 As notas de avaliação não serão divulgadas, apenas a ordem classificatória dos candidatos. 

 A lista com os títulos e autores dos originais a serem publicados será divulgada até o dia 15 de 

setembro de 2015. 

 Os dez primeiros contos e as dez primeiras poesias serão publicados em uma antologia nas 

versões impressa e digital (e-book). 

 O romance vencedor será publicado em obra individual, nas versões impressa e digital (e-

book). Os romances classificados em segundo e terceiro lugares serão publicados em obra individual 

em versão digital (e-book). 

 A banca estabelecerá, em cada categoria, uma linha de corte que separará obras publicáveis e 

não publicáveis, caso seja necessário acionar candidatos subsequentes ao número previsto para 

publicação em alguma etapa do processo. 

  

 

VII – DA PUBLICAÇÃO E DO LANÇAMENTO DAS OBRAS 

 

 Os autores que tiverem suas obras contempladas entre as que serão publicadas deverão 

comparecer à Edur até dia 30 de setembro de 2015 para firmarem contrato de edição. Caso algum 

candidato não compareça até a data prevista, a Editora acionará o candidato subsequente, desde que 

haja obras acima da linha de corte. Nesses casos, o contrato deverá ser imediatamente firmado para 

que não haja atrasos no processo editorial. 

 Caso não haja inscrições suficientes em alguma categoria, caberá à banca decidir sobre como 

proceder quanto à seleção dos originais a serem publicados. 

 Caso não haja o número de originais acima da linha de corte em alguma categoria, a Editora se 

dá o direito de não realizar a publicação com os números previstos neste edital. 

 A publicação das obras (antologia e romance) decorrentes do 1º Concurso Literário da UFRRJ 

está prevista para 2016, podendo este prazo ser estendido ao ano subsequente em suas versões 

impressas, em decorrência do processo licitatório da produção gráfica. 

 O evento de lançamento das obras ocorrerá nas dependências da UFRRJ em ato solene de 

premiação. Cada autor premiado terá direito a dois exemplares impressos e duas licenças para 

download. 

 A Edur não se responsabiliza por despesas referentes à presença dos autores no evento de 

lançamento. 

 

VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Os originais submetidos para avaliação serão descartados e não serão devolvidos após o 

processo de seleção. 
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Para fins de direitos autorais, a Edur se exime de qualquer responsabilidade legal, caso seja 

comprovado qualquer tipo de plágio. Os autores assumem toda a responsabilidade pela autoria dos 

originais submetidos ao concurso. 

Para fins de participação no 1º Concurso Literário da UFRRJ, os candidatos concordam com 

todos os termos do presente edital. 

O presente edital não prevê cobrança de taxa alguma para a participação no processo seletivo, 

nem custo algum referente à publicação das obras dele resultantes. 

A Edur tem autonomia para decidir sobre questões não previstas no presente edital. 

Não caberá recurso da decisão da banca. 

 

 

Roberto Carlos Costa Lelis 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação. 
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ANEXO A 

Anexo do Edital n. 01 de 25 de maio de 2015 da Edur. 

FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE ORIGINAIS 

1º Concurso Literário da UFRRJ 

TÍTULO:  

CATEGORIA EM QUE O TEXTO SE INSERE NESTE EDITAL: 
(   ) 1 Romance 
(   ) 2 Conto 

(   ) 3 Poesia 

DADOS DO PROPONENTE: 

NOME: __________________________________________________________ 
ENDEREÇO: ______________________________________________________ 

E-MAIL: __________________________________________________________ 
TELEFONE: ___________________ CELULAR: ___________________________ 

Aluno (   )  

Professor (   ) 
Técnico-administrativo (   ) 

Terceirizado (   ) 
Empregado público (anistiado) (   ) 

UNIDADE A QUE ESTÁ VINCULADO 
 (   ) Seropédica 

 (   ) Nova Iguaçu 
 (   ) Três Rios 
 (   ) Campos dos Goytacazes 

Atesto toda a responsabilidade pela autoria dos originais submetidos ao Concurso 
e concordo com os termos do presente Edital. 

Em, _____/_____/_____. 

 
__________________________________ 

                                                                   (Assinatura do proponente)           
 

 


