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MOVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO
EDITAL
FESTIVAL LITERÁRIO “SERTÃO EM VERSO E PROSA”

1. EDITAL
Em comemoração ao seu 50º aniversário o Movimento de Organização Comunitária (MOC)
lança o Festival Literário “Sertão em Verso e Prosa” que visa estimular e valorizar a produção
escrita como meio de manifestar a criatividade, ideias, histórias, aventuras, talentos ou paixão
pelo Sertão brasileiro e/ou dos seus sujeitos.
2. INSCRIÇÕES
2.1 As inscrições serão gratuitas
2.2 Cada participante deverá efetuar sua inscrição até 31 de julho de 2017 via internet, por
meio do e-mail: comunica@moc.org.br . Serão desclassificadas as inscrições enviadas após esse
prazo.
2.2.1 Qualquer pessoa acima de 12 anos poderá se inscrever, limitando-se a uma inscrição por
pessoa.
2.2.2 A inscrição incluirá obrigatoriamente o preenchimento de uma ficha de inscrição (Anexo I)
2.2.3 Ao efetuar sua inscrição, o(a) participante declara sua plena concordância com os termos
especificados neste edital.
3. TEMA
3.1 O Festival Literário “Sertão em Verso e Prosa” tem como tema o Sertão brasileiro.
O Sertão é um lugar riquíssimo de sujeitos e histórias inspiradoras. Todos nós temos objetos,
lugares ou personagens inesquecíveis com os quais convivemos durante nossas idas e vindas da
vida. Às vezes nos vinculamos tanto aos seus pensamentos e sentimentos, ou gostamos tanto
de suas aventuras, que nos transportamos para o interior da sua própria história, como se
fôssemos parte do enredo. Queremos conhecer esse enredo que poderá ser exposto em verso
ou prosa, através da POESIA, CONTO, CORDEL, e que poderá ser apresentado de forma
TEXTUAL.
4. PROPOSTAS
4.1 Os participantes serão divididos de acordo com a proposta específica definida pelos
participantes no ato da inscrição.
4.2 Cada proponente poderá submeter apenas uma proposta por categoria.
4.3 As propostas deverão ser inéditas, ou seja, que não tenham sido publicadas em quaisquer
suportes (eletrônicos e impressos).
4.4 Os textos literários não devem conter quaisquer tipos de ilustração.
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4.5 As obras enviadas pelos(as) participantes, obrigatoriamente, deverão estar adequadas ao
Edital e não possuir conteúdos que:
a) Contenham dados ou informações que constituem ou que possam ser entendidos como
incitação à prática de crimes (ou contravenção penal);
b) Constituam ofensa à liberdade de crença e às religiões;
c) Contenham dados ou informações racistas ou discriminatórias.
4.6 Os originais apresentados deverão conter de 01 (uma) até no máximo 05 (cinco) páginas,
digitadas em fonte Times New Roman, corpo 12, entrelinha 1,5 e margens 2,5 cm.
4.7 Serão desclassificados os textos que não cumprirem os requisitos de tema ou orientações
indicados neste edital ou que não respeitarem os processos de inscrição e produção
especificados.
5. SELEÇÃO
5.1– Serão selecionadas entre 06 e 15 propostas
5.1.1 Os critérios utilizados para essa seleção julgamento serão:
a) adequação ao tema;
b) coerência e coesão na argumentação;
c) criatividade
d) originalidade
e) impacto
5.2 As propostas serão encaminhadas a uma comissão formada pela comissão 50 anos do MOC
formada por representantes de cada programa da instituição que ficará responsável por
definir a seleção
5.3 Em caso de empate, os textos serão encaminhados a um jurado não pertencente à
comissão julgadora. Ele(a) será responsável por determinar o resultado.
5.4 Fica vedada a participação de membros da Diretoria, Conselhos ou equipe técnica do MOC.
Parágrafo único – Por não se tratar de concurso e sim de um festival não serão divulgadas
notas, nem estabelecidos ranking ou classificação entre as obras participantes.
6. APRESENTAÇÃO
6.1 Os participantes selecionados serão convidados para a apresentação dos seus trabalhos
durante a Cerimônia Comemorativa aos 50 Anos do MOC, acompanhadas (os) das (os)
respectivas (os) responsáveis legais, caso sejam menores de idade, que se dará nos dias 28 e 29
de setembro na cidade de Feira de Santana, com uma grande Feira de Cultura com troca de
saberes, sabores e fazeres e mesas de diálogos que corroboram com a construção de um Sertão
mais Justo.
6.2 Cada participante terá o tempo máximo de 5 a 7 (de cinco a sete) minutos para sua
apresentação
6.1 Os participantes receberão o Certificado de Menção Honrosa
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7. DIREITOS AUTORAIS
7.1 Ao preencher a ficha de inscrição (Anexo I) o autor do texto automaticamente autoriza o
MOVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA (MOC) a utilizar de sua obra intelectual em
qualquer meio de divulgação, digital, radiofônica ou impressa. Essa autorização é concedida
sem qualquer ônus para ambas as partes.
7.2 –A assinatura na Ficha de Inscrição também garante que o autor do texto declara ser o
único criador e titular exclusivo de todos os direitos autorais sobre a obra criada.
8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 Não serão devolvidos textos, documentos ou quaisquer materiais entregues ou enviados
para a organização deste Festival.
8.2 Os materiais recebidos passarão a compor o banco literário do MOC podendo ser utilizadas
posteriormente em quaisquer ações da instituição;
8.3 Os textos entregues não serão devolvidos;
7.3 O presente edital ficará à disposição dos interessados na página eletrônica do site do MOC,
assim como esclarecimentos que se fizerem necessários podem ser submetidos ao MOC por
meio do e-mail comunica@moc.org.br
7.4 Fazem parte deste instrumento os seguintes Anexos:
Anexo I – Ficha de Inscrição
Feira de Santana (BA), 20 de maio de 2017
__________________________
Célia Firmo
Coordenadora Geral do MOC
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ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO
DADOS DA PROPOSTA INSCRITA
TÍTULO DO TEXTO
TIPO DA PROPOSTA
CONTO
POESIA
CORDEL
Comentário livre sobre a proposta

DADOS DO AUTOR /A DA OBRA
Nome completo

Pseudônimo

Idade

Endereço residencial
Avenida/Rua/Complemento

No.

Bairro

Cidade

UF

CEP

Contatos
Celular/ Whatsapp
E-Mail pessoal
RESPONSÁVEL (Se menor)
Celular/ Whatsapp
Autorizo o MOVIMENTO DE ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA (MOC) a utilizar de minha obra
intelectual inscrita acima em qualquer meio de divulgação, digital, radiofônica ou impressa.

____________________________________________
Assinatura:
em
/
/2017.
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