PRÊMIO EDEBÊ DE LITERATURA
APRESENTAÇÃO
O Prêmio Edebê de Literatura tem o objetivo de incentivar a produção de obras
literárias inéditas destinadas ao público infantil e juvenil, nos gêneros romance,
comédia, suspense e drama.

DA PARTICIPAÇÃO
1. Para participar, o autor candidato deverá enviar pelos Correios a ficha de inscrição
(Anexo I) preenchida e os originais da obra impressos.
2. As obras devem ser escritas em língua portuguesa do Brasil, por autores brasileiros ou estrangeiros, residentes em território brasileiro, maiores de 18 anos.
3. É vedada a participação de funcionários, estagiários ou contratados da Editora
Edebê, bem como de parentes destes.

DA INSCRIÇÃO
1. Cada concorrente poderá inscrever somente uma obra em cada categoria (infantil
ou juvenil), ou seja, será permitida a inscrição de apenas dois originais por participante, em categorias distintas.
2. Os dados pessoais dos interessados deverão aparecer exclusivamente na ficha de
inscrição (Anexo I). Os originais, portanto, deverão ser assinados com nome fictício,
pseudônimo, a fim de manter o sigilo e anonimato dos autores.
3 As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas entre as 8 horas do dia 31 de
agosto e as 18 horas do dia 31 de novembro de 2019.

DA APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL
1. A obra inscrita deverá conter somente textos, sem apresentar ilustrações, imagens,
gráficos etc.
2. O texto deve obedecer a seguinte formatação: orientação modo retrato, no tamanho A4, espaçamento entre linhas de 1,5 cm e margens de 3,0 cm, fonte Times New
Roman tamanho 12.
3. O candidato deverá enviar pelos Correios um único pacote com dois envelopes:
um com a ficha de inscrição preenchida e outro com duas cópias impressas da obra
para o endereço abaixo:
Editora Edebê
Prêmio Edebê Brasil de Literatura Infantil e Juvenil
A/C - Angela Dutra
Endereço: SHCS CR, quadra 506, bloco B, loja 59 - Asa Sul
CEP: 70350-525
4. Os envelopes deverão estar lacrados e identificados no verso com o pseudônimo
do autor.
5. O proponente que inscrever mais de uma obra deverá fazê-lo enviando seus
respectivos originais e cada ficha de inscrição (Anexo I) em um pacote separado
contendo os dois envelopes, conforme descrito no item 3 acima.
6. Na primeira página do original, deverá constar somente o título da obra e o nome
fictício do escritor.
7. Não serão avaliadas obras que estejam em desacordo com as normas estabelecidas neste edital.
8. Os originais não serão devolvidos.
9. Dúvidas e sugestões devem ser encaminhadas ao e-mail:
premioliteratura@edebe.com.br ou deve-se consultar o site:
www.edebe.com.br/premioliteratura.

DA PREMIAÇÃO
1. A Editora Edebê premiará quatro autores, conforme os subitens 1.1 e 1.2, a seguir:
1.1 Categoria Infantil
1º lugar

Troféu, R$ 10.000,00* e 2.000 exemplares publicados

2º lugar

Troféu, R$ 5.000,00* e 1.000 exemplares publicados

1.2 Categoria Juvenil
1º lugar

Troféu, R$ 10.000,00* e 2.000 exemplares publicados

2º lugar

Troféu, R$ 5.000,00* e 1.000 exemplares publicados

* Em adiantamento de direitos autorais.

2. A edição da obra premiada será feita pela Editora Edebê e poderá sofrer
alterações pontuais, caso seja necessário.
3. Os vencedores firmarão um contrato de edição válido por 10 (dez) anos.
4. Os ganhadores do primeiro e do segundo lugares receberão os valores acima
mencionados no prazo de 30 dias, após a assinatura do contrato de edição.
5. A divulgação das obras selecionadas acontecerá em março de 2020.
Primeiramente, o autor será comunicado por e-mail e por telefone. Depois, o
resultado também ficará disponível no site: www.edebe.com.br/premioliteratura.
6. A cerimônia de premiação está prevista para abril de 2020.

DA COMISSÃO JULGADORA
1. A comissão julgadora é composta por membros especialistas em Literatura e
críticos literários.
2. Os nomes dos jurados serão mantidos em sigilo até a divulgação do resultado.
3. A escolha das obras premiadas se dará pelo mérito literário.
4. A deliberação do júri é definitiva.

ANEXO I
Ficha de inscrição para o Prêmio Edebê de Literatura

ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO

1. Nome completo:
2. pseudônimo:
3. Documento de identidade:
4. CPF:
5. E-mail:
6. Telefone fixo:
7. TELEFONE CELULAR:
8. Endereço residencial:

9. Título da obra:

10. Categoria em que a obra será inscrita:
( ) Literatura Infantil

( ) Literatura Juvenil

11. Gênero em que a obra será inscrita:
( ) Romance

( ) Comédia

( ) Suspense

( ) Drama

Ao fazer a inscrição, declaro que estou ciente e concordo com as exigências
do Regulamento do Prêmio Edebê de Literatura.
,

de

de 2019.

Assinatura do candidato

