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De 23 a 27 de maio de 2018
No campus da Universidade Federal
Vitória - ES
Homenagem:

Afonso Claudio de Freitas Rosa

Realização:
Academia Feminina Espírito-santense de Letras - AFESL
Academia Espírito-santense de Letras - AEL
Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo - IHGE
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EDITAL E CONVOCATÓRIA III PRÊMIO CAPIXABA DE LITERATURA – V
FLIC-ES – 2018
A Academia Feminina Espírito-Santense de Letras (AFESL), a Academia
Espírito-Santense De Letras (AEL) e o Instituto Histórico e Geográfico do
Espírito Santo (IHGES) organizam o III Prêmio Capixaba de Literatura Afonso
Cláudio de Freitas Rosa que objetiva premiar obras inéditas nas categorias
ENSAIO e ILUSTRAÇÂO, destinadas ao público adulto e infantil.
O resultado e a entrega das premiações dar-se-á no dia 27 de maio, no
encerramento da V Flic-ES 2018, às 19h, na UFES.
HOMENAGEADO: Afonso Claudio de Freitas Rosa
Escritor, poeta, historiador, professor e advogado Afonso Cláudio de Freitas
Rosa, nascido em Mangaraí, município de Santa Leopoldina, a 02 de agosto de
1859, foi um político brasileiro. Participou ativamente do movimento
republicano e, quando da Proclamação da República, foi escolhido primeiro
governador do estado do Espírito Santo, nomeado em 20 de novembro de
1889, exercendo o governo até 07 de janeiro de 1890. Foi membro fundador da
Academia Espírito-santense de Letras. Poucos governantes espírito-santenses
foram tão cultos, marcou indelevelmente a vida pública capixaba, possuíam
sensibilidade para entender os valores de nossa gente e, sobretudo, tê-la como
referência.
Faleceu no Rio de Janeiro, 16 de junho de 1934
1- MODALIDADE: Ensaio
Para autores capixabas e/ ou residentes no Espírito Santo há mais de 02 (dois)
anos, e maiores de 18 anos. Este Prêmio contempla um trabalho inédito de no
mínimo 60 até o limite de 120 páginas. Cada concorrente poderá participar com
apenas uma obra
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TEMA:
Afonso Cláudio de Freitas Rosa e a afirmação de uma identidade capixaba
SELEÇÃO:
Será feita por meio de uma Comissão Julgadora de renomado prestígio
literário, indicada pela AFESL, AEL e o IHGES. Os casos omissos, se houver,
ficarão a cargo dessa Comissão e da Comissão Organizadora do evento.
INSCRIÇÃO:
O autor terá que entregar um envelope pessoalmente ou via correio com duas
cópias de seu ensaio, identificadas por pseudônimo. Para a Academia
Feminina Espírito-santense de Letras Rua Professora Gladys Bernardo Lucas 96 - Bairro de Lourdes (Jucutuquara) – Solar da Ester -

CEP 29042-185.

Vitória – ES. O remetente também deve ser indicado com um pseudônimo.
(Qualquer identificação do autor invalida a inscrição.)
No interior desse envelope deve o autor incluir um outro envelope lacrado,
constando no exterior o nome da obra e do pseudônimo do criador do ensaio e
dentro dele TODOS os comprovantes abaixo relacionados:
Nome completo (Igual ao do RG)
Endereço / Cidade / Estado / CEP
DDD / Telefone
Email de contato
Número do RG
Cópia de comprovante de residência de mais de DOIS ANOS no Espírito
Santo.
Minibiografia de até 10 linhas
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Título da Obra
Declaração de Autoria
PRÊMIO:
O vencedor da categoria ENSAIO (1º lugar) receberá um mil reais, no dia 27 de
maio, no encerramento da V Flic- ES, na UFES. A Comissão Organizadora do
concurso poderá atribuir outras premiações e menções honrosas, em livros ou
dinheiro.
2- MODALIDADE: Ilustração
Esse concurso está aberto a alunos com idade de 06 (seis) a 10 (dez) anos.de
escolas nacional ou internacional que estudam português (nativos ou
descendentes de brasileiros ou portugueses) .
TEMA:
As ilustrações devem ser com base na obra de Afonso Claudio A
Insurreição do Queimado.
INSCRIÇÃO:
Devem ser feitas com os professores do ensino da Língua Portuguesa da
escola participante, que selecionarão os dez melhores.

Cabe à Instituição

enviar os trabalhos selecionados pela professora, no máximo 10 (dez), com
nome e endereço da instituição, da professora ou do professor e do aluno, com
a indicação da idade do concorrente, no e-mail esteroli@terra.com.br. Os pais
dos ILUSTRADORES vencedores autorizarão o uso do NOME e da IMAGEM
para fins de divulgação do evento.
PRÊMIO:
A premiação consta de um certificado de participação na V Flic- ES e livros de
autores capixabas para os 3(três) primeiros colocados e um certificado para a
Professora e outro para a Instituição que participou desse concurso. o primeiro
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lugar receberá, também, um Tablet (Tela 9,6”, 8GB, Câmera SMP, GPS). O
resultado e a entrega das premiações dar-se-á no dia 27 de maio, no
encerramento da V Flic-ES 2018, às 19h, na UFES.
SELEÇÃO:
Será feita por meio de uma Comissão Julgadora de renomado prestígio nas
artes plásticas indicada pela AFESL, AEL e o IHGES. Os casos omissos, se
houver, ficarão a cargo dessa Comissão e da Comissão Organizadora do
evento.
OBSERVAÇÕES:
•Não será permitida a participação de membros das entidades organizadoras
da V Flic-ES (IHGES, ALES e AFESL)
•A organização do concurso não se compromete em reenviar ao autor os
originais recebidos.
•O AUTOR vencedor autorizará o uso de seu NOME e IMAGEM para fins de
divulgação do evento.
•A entrega do PRÊMIO CAPIXABA DE LITERATURA -2018 dar-se-á no dia 27
de maio, no encerramento da V Flic-ES em 2018, às 19h.
•As inscrições estarão abertas de 20 de MARÇO a 15 de MAIO de 2018,
prevalecendo a data de postagem.
•Os dois exemplares do trabalho submetido à apreciação da Comissão
Julgadora têm que ser encaminhados digitados em Times New Roman, corpo
12 e espaço duplo, em página no formato A4 e todas as margens com 2,5 cm,
sem numeração e encadernados com espiral. Sem atender a essas
especificações técnicas a obra não será aceita pela Comissão Julgadora.
INFORMAÇÕES: http://feiraliterariacapi.wix.com/flic-es/
farib@terra.com.br; esteroli@terra.com.br; suzidoc@hotmil.com;

