
 

Edital 
 

2ª ANTOLOGIA  ALAZO-RJ 
“Academia de Letras e Artes da Zona Oeste Rio de Janeiro-RJ” 

 
REGULAMENTO 
 
 
1. A antologia destina-se a autores maiores de 18 anos, brasileiros ou 
estrangeiros. 
 
2. Aos autores residentes em outros países fica facultada a participação se tiver 
um endereço no Brasil para envio da obra ou assumindo o custo total do envio 
postal. 
 
3. Tratando-se de representante ou acadêmico(a) da ALAZO residentes em 
outros estados ou até fora do Brasil, o autor deve participar com o mínimo de 02 
(duas) obras para ficar isento de pagar o custo do envio postal para receber o 
livro. 
 
4. Todos os demais participantes poderão participar com UM ou mais textos. 
 
5. O acadêmico da ALAZO que indicar mais participantes será homenageado 
pela academia e receberá o Prêmio Carlos Drummond de Andrade. O prêmio 
será uma placa comemorativa e alguns livros de autores acadêmicos. 
 
6. O tema do(s) texto(s) é livre. 
 
7. A inscrição será feita por meio do preenchimento da 
ficha https://forms.gle/A6WH9zwA78iesRzw5 
 
8. O participante deverá anexar o(s) texto(s) na própria ficha de inscrição. 
 
9. O autor participará com um ou mais textos de até 22 linhas cada um (incluídos 
título e espaçamento entre linhas) na modalidade Poema, Miniconto ou 
Minicrônica que deverão ser escritos no Microsoft Word, nas seguintes 
configurações: fonte Arial, tamanho 12, em espaçamento livre. Deverão ser 
redigidas na página tamanho A4.  
 
10. O autor deverá enviar também uma biografia com até 3 linhas escritas em 
terceira pessoa e uma foto com boa qualidade, que serão impressas em local 
próprio no livro. 
 
11. Não serão aceitos textos que ferem os princípios fundamentais dos direitos 



humanos, que estimulem preconceito, violência, intolerância religiosa e posição 
política. 
 
12. Todos os textos recebidos serão avaliados dentro do prazo determinado por 
este Regulamento. 
 
13. Os textos encaminhados após a data limite não serão considerados para 
inclusão na antologia. 
 
14. As inscrições serão validadas mediante o envio do(s) texto(s),  juntamente 
com a ficha de inscrição preenchida e disponibilizada por e-mail aos 
participantes. 
 
15. O participante se compromete a pagar a taxa de R$ 70 (Setenta Reais) por 
cada texto, para fins de despesas de editoração e publicação, no caso de ser 
selecionado para esta edição, até a data especificada neste regulamento.  
 
16. Os pagamento da taxa de participação deve ser feito por meio de 
transferência bancária, na conta do tesoureiro, conforme dados abaixo: 
CONTA DA ALAZO  / Banco Santander  /  Ag 1526 / CC 13-002400-6 / PIX 
43.856.000/0001-09 
 
17. O participante selecionado receberá 01 exemplar (por texto escrito) do livro. 
 
18. O autor deve estar ciente de que não haverá recebimento monetário de 
direito autoral. 
 
19. Os participantes poderão adquirir exemplares extras sob encomenda. 
 
20. O comprovante do pagamento da taxa deverá ser enviado para o e-
mail antologia2alazorj@yahoo.com, após a aprovação do texto. No e-mail deve 
ser informado o nome do participante juntamente com o comprovante de 
pagamento da taxa. 
 
21. Os selecionados serão divulgados na página na página da Facebook da 
Academia de Letras e Artes da Zona Oeste Rio de Janeiro-RJ 
https://www.facebook.com/ALAZORJ/ e na página do Instagram 
https://www.instagram.com/alazorio/, bem como avisados por e-mail ou 
WhatsApp, de acordo com o cronograma oficial. 
 
22. O aceite com a concordância das regras deste Regulamento será confirmado 
com a inscrição espontânea do autor e pagamento da taxa, permitindo a 
publicação, divulgação e colocação da coletânea à venda pela ALAZO. 
 
23. Os textos devem ser enviados já com revisão ortográfica e gramatical, 
conforme regras da Língua Portuguesa. 
 
24. Será enviado ao participante um arquivo PDF com o texto diagramado, para 
retorno com a aprovação ou eventuais correções. As correções serão feitas 

https://www.facebook.com/ALAZORJ/


conforme o predisposto e enviadas à impressão. O arquivo PDF será enviado 
para o e-mail informado na inscrição. 
 
25. O participante que não retornar com a aprovação do arquivo PDF, será 
caracterizado como aprovado. Entenderemos que poderá ser enviado para 
impressão, ficando o(a) autor(a) ciente de que ele é o único responsável pelo 
conteúdo do texto e biografia enviados, isentando a ALAZO de qualquer 
reclamação posterior. 
 
26. Após o prazo de aprovação dos textos, não poderão ser feitas alterações na 
obra. 
 
27. Será marcado um lançamento virtual para a confraternização de todos os 
autores. 
 
28. O cronograma foi elaborado da seguinte forma: 
 
• Inscrição e envio dos textos:  01/07/2022 até 15/08/2022. 
• Comprovação do pagamento: até 20/08/2022. 
• Previsão de envio do arquivo PDF para aprovação do autor: data a ser 
informada posteriormente 
• Retorno do arquivo PDF com a aprovação do autor: data a ser informada 
posteriormente 
• Publicação e cerimônia de entrega (previsão): Dezembro/2022. 
 
29. Para realizar a inscrição e esclarecer dúvidas, entre em contato: e-
mail antologia2alazorj@yahoo.com ou preencha a ficha em  
https://forms.gle/A6WH9zwA78iesRzw5 
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