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EDITAL DE SELEÇÃO DE TRABALHOS PARA O  

FESTIVAL LITERÁRIO DE LONDRINA - LONDRIX 16 anos  
   

1. DO OBJETIVO 

O presente edital institui normas para seleção de trabalhos para o Festival Literário de 

Londrina – Londrix 16 anos que acontecerá de 04 a 09/05/2020.  A categoria 3.1.5 ocorre 

durante os meses de fevereiro a maio de 2020. O evento recebe propostas em 

alinhamento com o tema do Festival: LITERATURA E EDUCAÇÃO. 

Quais as relações que a literatura estabelece com a educação? Como a educação precisa e 

utiliza a literatura como instrumento de ensino? Como a educação faz uso da literatura ao longo 

de todo o processo de escolarização, desde a educação infantil até a pós-graduação? Como a 

literatura, por meio da educação, oferece suporte psíquico a saúde do ser humano? A literatura 

como instrumento de comunicação sobre os princípios éticos da sociedade. 

 

2. DA ORGANIZAÇÃO 

2.1. A seleção dos trabalhos será realizada pela Curadoria do Festival: Marcos 

Losnak, Claudia Freitas  e Frederico Barbosa Fernandes. 

 

3. DAS CATEGORIAS 

3.1.  Cada candidato deverá inscrever apenas uma proposta em cada uma das 

categorias:  

CATEGORIA 1 - DEBATES/PALESTRAS – escritores em âmbito nacional, que 

possuam trabalhos voltados ao tema do Festival: LITERATURA E EDUCAÇÃO  

3.1.1 CATEGORIA 2 - DEBATES/PALESTRAS: os candidatos devem possuir vínculo 

com a cidade de Londrina: ter nascido em Londrina, e/ou desenvolvido sua 

carreira em Londrina e/ou residir em Londrina comprovadamente há mais de 

um ano. Serão selecionados 08 trabalhos nesta categoria. 

3.1.2 CATEGORIA 3 - LANÇAMENTO DE LIVROS: os candidatos deverão possuir 

trabalho literário publicado entre 2015 e 2020. Serão aceitos 15 trabalhos nesta 

categoria. 

3.1.3 CATEGORIA 4 – ATIVIDADES INFANTIS: os candidatos devem possuir 

vínculo com a cidade de Londrina: ter nascido em Londrina, e/ou desenvolvido 

sua carreira em Londrina e/ou residir em Londrina comprovadamente há mais 

de um ano. Serão selecionados 2 (dois) trabalhos nesta categoria. 

3.1.4 CATEGORIA 5 – OFICINA: os candidatos devem possuir vínculo com a cidade 

de Londrina: ter nascido em Londrina, e/ou desenvolvido sua carreira em 

Londrina e/ou residir em Londrina comprovadamente há mais de um ano. Será 

selecionado 1(um)  trabalho nesta categoria. 

3.1.5 CATEGORIA 6 – ESCRITOR PARA O PROJETO DEDO DE PROSA: os 

candidatos deverão possuir trabalho literário publicado a partir de 2015. Serão 

selecionados 05 escritores para dois encontros cada nesta categoria. 
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4 DAS INSCRIÇÕES 

 

4.1 Período de INSCRIÇÃO: de 09 de janeiro a  17 de 

fevereiro de 2020. 

 

4.2 Período de INSCRIÇÃO PELO CORREIO: cada 

candidato deverá enviar 01 (uma) cópia da sua proposta, o currículo, e a ficha de 

inscrição preenchida (anexo 1). A postagem deverá ser efetuada até 08 de 

fevereiro de 2020, comprovadas pelo carimbo do Correio até esta data. Endereço: 

Festival Literário de Londrina – Londrix 16 anos: Av. Arthur Thomas, 342 / CEP: 

86065-000 / Londrina – Paraná 

4.3 INSCRIÇÃO PELA INTERNET: a inscrição será 

efetuada através de envio da proposta para e-mail 

curadorialondrix2020@gmail.com, devendo enviar 01 (uma) cópia da proposta, o 

currículo, e preencher a ficha de inscrição (anexo 1). Envio de arquivos em pdf 

 

5.  DA PARTICIPAÇÃO 

5.1 As inscrições são gratuitas. 

5.2 É vetada a participação de funcionários públicos municipais de Londrina. Por 

funcionário público municipal entende-se, além dos funcionários contratados e 

estatutários da Administração Direta, também os funcionários de autarquias e 

fundações municipais.  

5.2.1 Funcionários das esferas estaduais e municipais poderão participar como 

voluntários, não recebendo pela participação. 

5.3 O ato da inscrição implica, automaticamente, na cessão dos direitos de imagem 

para uso específico na divulgação do Festival Literário de Londrina – Londrix 16 

anos 

 

6. DA SELEÇÃO 

6.1 A Curadoria do Festival Literário de Londrina – Londrix 16 anos, se baseará nos 

seguintes critérios: análise de currículo, representatividade na área literária, tema 

da proposta e perfil do Festival. 

6.2 A decisão da Comissão é soberana não cabendo recursos. 

 

      7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

7.1  O resultado será divulgado em  02 de março de 2020 através do site do 

Festival https://londrix.wixsite.com/festival. A partir desta data a Organização do 

Festival entra em contato com os selecionados. 

 

 

 

 

 

 

 

https://londrix.wixsite.com/festival
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          8. DOS VALORES 

8.1 Os valores a serem pagos são diferenciados para cada categoria: 

8.1.1  CATEGORIA 1 - DEBATES/PALESTRAS - nacional: Serão selecionados 06 

trabalhos nesta categoria com valor de R$ 2.000,00 (mil reais) cada. 

8.1.2 CATEGORIA 2 - DEBATES/PALESTRAS - londrinenses: Serão selecionados 

08 trabalhos nesta categoria com valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cada.  

8.1.3 CATEGORIA 3 - LANÇAMENTO DE LIVROS: Serão aceitos 15 trabalhos. Não 

há pagamento de cachê nesta categoria. 

8.1.4 CATEGORIA 4 – ATIVIDADES INFANTIS: Serão selecionados 2 trabalhos 

nesta categoria com valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada. 

8.1.5 CATEGORIA 5 – OFICINA: Será selecionado 1 trabalho nesta categoria com 

valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 

8.1.6 CATEGORIA 6 – ESCRITOR PARA O DEDO DE PROSA: Serão selecionados 

5 escritores londrinenses, sendo que cada um fará 2 edições em locais 

diferentes, trabalho nesta categoria com valor de R$ 400,00 cada totalizando 

R$ 800,00 (oitocentos reais). 

 

9. OUTRAS DISPOSIÇÕES 

9.1. Não serão aceitos trabalhos que não estiverem estritamente de acordo com 

este REGULAMENTO e não tiverem a ficha de inscrição preenchida corretamente. 

9.2. Os trabalhos enviados que não estiverem de acordo com o REGULAMENTO 

terão automaticamente suas inscrições invalidadas.  

9.3. A inscrição dos trabalhos implica conhecimento integral dos termos do 

presente. 

9.4. Pedidos de informações sobre este Edital poderão ser feitos diretamente pelo 

e-mail curadorialondrix2020@gmail.com 

9.5 Mais informações: https://londrix.wixsite.com/festival 

https://www.facebook.com/festivalliterario.londrix 

 
Christine Vianna 
Diretora do FESTIVAL LITERÁRIO DE LONDRINA – LONDRIX  

mailto:curadorialondrix2020@gmail.com
https://londrix.wixsite.com/festival
https://www.facebook.com/festivalliterario.londrix
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ANEXO 1 

FESTIVAL LITERÁRIO DE LONDRINA - LONDRIX 16 anos 
 
 

Ficha de Inscrição 

 

Categoria: _________________________________________________________________ 

Autor:______________________Fone:__________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________ 

Endereço:_________________________________________________________________ 

Bairro:_________________________________________CEP:_______________________ 

Cidade:_________________________________________ UF:_____________ 

Local de Nascimento: _____________________________________ UF:_____________ 

 

ANEXAR CURRICULO BREVE E PROPOSTA DETALHADA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


