
REGULAMENTO  
 

  
 

  

Regulamento de participação na 
III Antologia de Escritores Santanenses & 

Convidados 
 
 
   

1. DA INSCRIÇÃO   

  

1.1. A III Antologia Santanense será promovida de forma 

independente.   
  

1.2. Poderão participar da antologia todas as pessoas físicas 

maiores de 18 anos, ou menores com permissão do 

responsável, residentes no Brasil, bem como residentes no 

exterior.   
  

1.3. Das características: A III Antologia Santanense 

receberá: poesias, poemas, contos, cordéis, crônicas e 

artigos de opinião.  

 

1.4. A participação se dará da seguinte forma:   
  

1ª Etapa: Envio do texto ou fotografia para o e-mail:  
antologiasantana@outlook.com 

mailto:antologiasantana@outlook.com
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Junto com uma minibiografia de até 5 linhas, uma 

foto de rosto, dados residenciais e contato (ver ficha 

em anexo). Inscrições abertas de 15/02/2019 até 

31/05/2019.  

 

OBS: A MINIBIOGRAFIA QUE FOR ENVIADA 

COM MAIS DE 05 LINHAS NÃO SERÁ ACEITA.  
  

2ª Etapa: Caso o texto seja aprovado pela 

organizadora, a mesma entrará em contato via e-

mail.   
  

2. DA ACEITAÇÃO DOS TEXTOS  

  

2.1. Serão aceitos apenas textos em língua portuguesa, 

com tema livre, podendo ter entre uma ou duas laudas no 

formato da ficha de inscrição. 
  

2.2. Não serão aceitos fanfics, nem contos que pertençam 

ao universo de personagens já existentes criados por outro 

autor.   
  

2.3. Os textos devidamente formatados no word, em 

tamanho 15X21, conforme anexo deste regulamento, 

deverão ser enviados para o e-mail:  

antologiasantana@outlook.com  
  

 3. NÃO SERÃO ACEITOS TRABALHOS QUE:   
  

mailto:antologiasantana@outlook.com
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 Possam causar danos a terceiros, seja através de 

difamação, injúria ou calúnia, danos materiais e/ou 

danos morais; 
 Possuam cunho pornográfico;  

 

 Ofendam a liberdade de crença e as religiões;   
 Contenham dados ou informações racistas ou 

discriminatórios;   
 Façam propaganda eleitoral ou divulguem opinião 

favorável ou contrária a partidos ou candidatos;   
 Tenham sido produzidos por terceiros;   
 Que não venham formatados nas normas 

estabelecidas por esse regulamento.   
  

4. DOS TEXTOS:   
  

4.1. Ao se inscrever na Antologia o(a) participante 

autoriza automaticamente a veiculação de seu texto ou 

imagem.   
  

4.2. É opcional a participação na antologia com o envio 

de duas obras, no entanto será cobrada distintamente cada 

inscrição.   
  

4.3. Só serão aceitas inscrições através dos 

procedimentos previstos neste regulamento. Os dados 

fornecidos pelos participantes, no momento das inscrições, 

deverão estar corretos, claros e precisos. É de total 

responsabilidade dos participantes a veracidade dos dados 

fornecidos a organizadora.   
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4.4. Em caso de fraude ou plágio comprovado, o texto 

será excluído automaticamente da antologia.   
 
  

5. DA PUBLICAÇÃO:   
  

5.1. Para participar da Antologia o autor precisará 

adquirir, no mínimo, dois exemplares como compra 

antecipada ao valor de R$ 25,00 (cada).   
  

5.2. Esse valor poderá ser pago parceladamente em até 

duas vezes, ou caso o autor deseje, o valor deverá ser pago 

de forma integral até o dia 31 de maio de 2019.  

 

(a) 1ª parcela em fevereiro de 2019 

(b) 2ª parcela em maio de 2019 
 

5.3. O depósito do valor referente à compra antecipada da 

obra, deverá ser feito em Conta Poupança conforme 

descrita abaixo:  
  

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AGÊNCIA 0712 

OPERAÇÃO 013  
CONTA POUPANÇA 00075268-4 
LÍCIA CIBELLE MACIEL CARVALHO 
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5.4. A antologia será disponibilizada de forma impressa no 

dia do III Encontro de Escritores e Leitores em 

Santana do Ipanema –AL, que acontecerá no mês de 

novembro (evento a ser divulgado posteriormente).  

 

5.5. Os participantes que não puderem comparecer ao 

evento de lançamento para entrega da obra, deverão 

solicitar o envio via Correios e realizar o pagamento do frete 

conforme localização. A solicitação será feita após o 

lançamento da antologia, conforme item 5.4.  
 
  

6. OUTRAS INFORMAÇÕES   

  

6.1. Dúvidas relacionadas a esta antologia e seu 

regulamento poderão ser enviadas para o e-mail: 

antologiasantana@outlook.com ou através do número 

(82) 9 9621-1102 (WhatsAap - Lícia Maciel).  

 
  

6.2. Para todos os efeitos legais, os participantes da 

presente antologia, declaram ser os legítimos autores dos 

textos inscritos e das fotografias publicadas, isentando as 

organizadoras de qualquer reclamação ou demanda que 

porventura venha a ser apresentada em juízo ou fora dele.   
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6.3. A organizadora reserva-se o direito de alterar qualquer 

item deste Regulamento, bem como interromperem a 

execução deste projeto, se necessário for, fazendo a 

comunicação expressa para os participantes, e devolvendo, 

imediatamente as quantias depositadas.  
  

6.4. A participação nesta antologia implica na aceitação 

total e irrestrita de todos os itens deste regulamento.  
  

   

Lícia Maciel 

Organizadora da Antologia 


