
 

O homem, projeto do mundo 

Antologia com concurso e premiação 

 

 A antologia e o concurso O Homem, projeto do mundo são promovidos pela 

Casa Brasil Liechtenstein e pela Helvetia Edições, por ocasião do V 

JUNIFEST*, evento em prol da cultura brasileira que terá lugar nos dias 16 e 17 

de junho, na cidade de Vaduz, capital do principado. 

 

A presente Antologia tem como objetivo principal instigar o debate a respeito do 

tema “Como o Homem, projeto em desenvolvimento no mundo, pode 

contribuir para uma melhoria social?”, além de divulgar o trabalho de 

escritores no Brasil e na Europa, contribuindo para a fomentação da Literatura 

Lusófona e incentivando o hábito da leitura.  

 

 

1) DA PARTICIPAÇÃO 

  

1.1 - Poderão participar na antologia todas as pessoas físicas maiores de 18 anos, 

residentes legais em países lusófonos. Também poderão participar da Antologia 

escritores de outras nacionalidades, desde que a língua portuguesa seja mantida. 

 

1.2-        É VEDADA a participação de menores de 18 anos. 

 

1.3 – O autor deve estar ciente que para efetivar sua inscrição na presente 

Antologia é necessário seguir todas as instruções expostas neste regulamento.  

 

1.4 – O autor que se inscreve na antologia está automaticamente participando do 

concurso citado na cláusula 6 deste regulamento. 

 

 

 



 

 

 

2)           DA INSCRIÇÃO 

 

2.1-        Serão consideradas abertas as inscrições a partir das 00:00h do 27 de 

fevereiro de 2018. As mesmas serão encerradas às 00:00h do dia 1º de abril de 

2018. 

 

2.2-       Para efetivar a participação, o candidato deve enviar a ficha de inscrição 

padrão do projeto, anexada a este regulamento, contendo seus dados pessoais e 

texto de acordo com as exigências do item ‘Da seleção das obras’.  

 

2.3-        Todo autor é proprietário dos direitos autorais do(s) texto(s) por ele 

enviado(s) para publicação na antologia e cuja autoria seja declarada na ficha de 

inscrição. 

 

2.4 -      Em caso de fraude comprovada, o texto será automaticamente deletado da 

antologia, o autor será indiciado e, por vias legais, uma indenização será cobrada. 

 

2.5 -      A Casa Brasil Liechtenstein e a Helvetia Edições reservam-se o direito de 

recusar qualquer obra que fuja das normas deste regulamento. 

 

3)         DA SELEÇÃO DAS OBRAS 

   

3.1-          Serão aceitos contos, crônicas e poesias em língua portuguesa, em doc 

word, formato A4, fonte times new roman, tamanho 12, espaço 1,15. 

 

3.2 -        Os textos deverão vir dentro da Ficha Padrão de Inscrição, que deverá 

ser acompanhada de uma foto pessoal do autor (anexada) com no mínimo 300 DPI 

de resolução.  

 

3.3 – Não serão aceitos contos, crônicas e poesias que: 

 

(a) possam causar danos a terceiros, seja através de difamação, injúria ou calúnia, 

danos materiais e/ou danos morais; 



(b) ofendam a liberdade de crença e as religiões; 

(c) contenham dados ou informações racistas ou discriminatórias; 

(d) tenham a intenção de divulgar produtos ou serviços alheios aos objetivos da 

antologia ou que tenham qualquer finalidade comercial; 

(e) façam propaganda eleitoral ou divulguem opinião favorável ou contrária a 

partidos ou candidatos; 

(f) tenham sido produzidos por terceiros; 

(g) que não venham formatados nas normas estabelecidas por esse regulamento e 

descritas no item 2.1. 

 

3.4-           Os participantes da categoria prosa deverão enviar um texto com no 

máximo 5.000 caracteres, considerando as especificações citadas no item 3.1 

 

3.4.1- Os participantes da categoria verso poderão enviar até duas poesias, desde 

que cumpram com as especificações citadas no item 3.1 

 

3.4.2 – Os textos que ultrapassarem o espaço exigido neste regulamento serão 

automaticamente reprovados pela equipe seletiva do projeto.  

 

3.5 – Todos os trabalhos inscritos deverão seguir o tema: A proposta em questão 

poderá ser trabalhada ficcionalmente ou não, tendo como foco uma mensagem em 

prol da ordem e do progresso do mundo atual. 

 

3.6 - Os materiais literários recebidos serão examinados por uma banca de críticos 

convidados, cujas decisões serão soberanas, irrecorríveis e irrevogáveis. A 

avaliação se dará com base nos seguintes critérios: criatividade e originalidade do 

enredo; adequação do enredo ao universo do livro; impacto e qualidade dos 

recursos narrativos utilizados. 

 

4)               DO INVESTIMENTO   

 

4.1-     Para autores residentes no Brasil, o investimento para participar desta 

Antologia é de R$400,00 podendo ser dividido em duas parcelas. É necessário que 

o autor faça o primeiro depósito e envie o comprovante para garantir oficialmente 

a sua participação, após receber a aprovação de sua seleção e a confirmação do 

valor. 

 



4.1.1 – Para autores residentes na Europa e em outras partes do mundo, o 

investimento para participar desta Antologia é de EUR115, que deve ser pago de 

forma integral. É indispensável o envio do comprovante do depósito por e-mail, a 

fim de garantir a participação. Este comprovante deve ser enviado após a 

informação da seleção do texto e da confirmação do valor. 

 

4.2-     Cada participante receberá um total de seis exemplares, ficando 

responsável pelo valor de venda da cota recebida.  

 

4.3-     O lançamento oficial da antologia será realizado nos dias 16 e 17 de junho, 

por ocasião do V JUNIFEST. Os autores que não puderem estar presentes na 

ocasião precisam estar cientes que deverão arcar com as despesas do frete via 

correios. 

 

4.4-   Cada autor contará com uma divulgação por parte da Casal Brasil 

Liechtenstein, da Helvetia Edições e mídias associadas a ambas instituições. 

 

  

 5)       ENVIO DAS INSCRIÇÕES 

  

5.1 –  Só serão aceitas as inscrições que cumprirem os procedimentos previstos 

neste regulamento. Os dados fornecidos pelos participantes, no momento das 

inscrições, deverão estar corretos, claros e precisos. É de total responsabilidade 

dos participantes a veracidade dos dados fornecidos à organização da Antologia. 

 

5.2 – A ficha de inscrição deverá ser enviada para o e-mail 

helvetiaedicoes@gmail.com, com o assunto O homem, projeto do mundo + nome 

de participante 

 

 

6)          DA PREMIAÇÃO 

 

6.1 – Concorrerão a prêmios os autores cujos trabalhos forem escolhidos, após 

avaliação da equipe julgadora composta pela banca formada no item 3.6 deste 

regulamento. 

 

6.2 – A premiação será conferida da seguinte forma: 

mailto:helvetiaedicoes@gmail.com


 

 

 

 

1º Lugar: 

·        Categoria Prosa: O escritor que tiver sua obra escolhida em 1º lugar na 

categoria PROSA (crônicas, contos, artigos, etc.), receberá o Troféu “1º Lugar 

Categoria Prosa – Antologia O Homem, projeto do mundo...” e certificação de 1º 

lugar. 

·        Categoria Verso: O poeta que tiver sua obra escolhida em 1° lugar na 

categoria VERSO (poemas, trovas, haikais, sonetos, etc.), receberá o Troféu “1º 

Lugar Categoria Verso – Antologia O homem, projeto do mundo...” e certificação 

de 1º lugar 

 

 2º Lugar: 

·        ·        Categoria Prosa: O escritor que tiver sua obra escolhida em 2º lugar na 

categoria PROSA (crônicas, contos, artigos, etc.), receberá o Troféu “2º Lugar 

Categoria Prosa – Antologia O Homem, projeto do mundo...” e certificação de 2º 

lugar. 

·        Categoria Verso: O poeta que tiver sua obra escolhida em 2° lugar na 

categoria VERSO (poemas, trovas, haikais, sonetos, etc.), receberá o Troféu “2º 

Lugar Categoria Verso – Antologia O homem, projeto do mundo...” e certificação 

de 2º lugar 

 

3º Lugar: 

·        Categoria Prosa: O escritor que tiver sua obra escolhida em 3º lugar na 

categoria PROSA (crônicas, contos, artigos, etc.), receberá o Troféu “3º Lugar 

Categoria Prosa – Antologia O Homem, projeto do mundo...” e certificação de 3º 

lugar. 

·        Categoria Verso: O poeta que tiver sua obra escolhida em 3° lugar na 

categoria VERSO (poemas, trovas, haikais, sonetos, etc.), receberá o Troféu “3º 

Lugar Categoria Verso – Antologia O homem, projeto do mundo...” e certificação 

de 3º lugar 

  

 

 

 



 

 

7 –            OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

7.1 - Dúvidas relacionadas a esta coletânea e seu regulamento deverão ser enviadas 

para o e-mail helvetiaedicoes@gmail.com 

 

7.2- Todas as dúvidas e casos omissos neste regulamento serão analisados por uma 

comissão composta pela equipe organizadora e sua decisão será irrecorrível. 

 

7.3- A Casa Brasil Liechtenstein e a Helvetia Edições reserva-se o direito de alterar 

qualquer item deste regulamento, bem como interromper sua organização, se 

necessário for, fazendo a comunicação expressa aos participantes. 

                  

7.4 - A participação nesta Coletânea implica na aceitação total e irrestrita de todos 

os itens deste regulamento, bastando para isso apenas o envio da inscrição 

preenchida. 

 

 

  

Vevey, 22 de fevereiro de 2018. 

  

  

Jannini Rosa 

Diretora-geral  

Helvetia Edições 


