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EDITAL 

 

ARTIGO 1° O empadão Literário, movimento estudantil que fomenta a 

produção artística e visa o enriquecimento cultural do ambiente acadêmico na 

Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, tem o propósito de 

realizar ações de cunho motivador, no sentido de promover junto aos estudantes 

e egressos a expressão de suas habilidades criativas e performáticas nas mais 

diversas modalidades artísticas, envolvendo toda a academia na promoção de 

exposições e apresentações no ambiente da vetusta casa. 

ARTIGO 2° O Empadão Literário compreende a promoção de produções 

artísticas com temas que se enquadrem em, no mínimo, uma das cinco 

categorias a seguir: PROSA, POESIA, FOTOGRAFIA, DESENHO E SHOW DE 

TALENTOS. 

§1º O primeiro lugar de cada categoria receberá a premiação de 1 (um) 

vale-presente da Livraria Saraiva no valor de R$ 90,00. 

§2º O primeiro lugar na categoria Fotografia também será premiado com 

uma exposição indeterminada nas dependências do Espaço Cultural do Centro 

Acadêmico XI de Maio. 

§3º O primeiro lugar de Desenho terá sua obra tida como capa do livro 

publicado do Empadão Literário 2018. 

§4° Todos as prosas e poemas inscritas poderão ser publicadas em livro, 

com as devidas ressalvas do artigo 4° do presente edital e mais as seguintes:  



  
    

                                         2018                             

I - Caso o poema ou a prosa sejam de grande extensão, eles serão 

publicados com alguns de seus trechos cortados; a escolha de quais trechos 

nortear-se-á pela viabilidade prática da publicação e pela manutenção da 

coerência da obra;  

II - Todos os contos e prosas, independente de suas extensões, serão 

avaliados na integralidade de seus textos. 

ARTIGO 3º O tema da edição de 2018 do Empadão Literário é ESSA VOZ 

SOMOS NÓS. 

§1° Para fins de julgamento da obra, o critério de adequação ao tema só 

será aplicado às categorias DESENHO e FOTOGRAFIA. 

ARTIGO 4° O Empadão Literário está aberto para todos os discentes, 

docentes e servidores da Faculdade de Direito da UFG, bem como para seus 

ex-discentes, ex-docentes e ex-servidores, não se exigindo, para o caso dos 

docentes, servidores, ex-discentes, ex-servidores, efetividade ou exclusividade 

no exercício do cargo.  

I - Caso o candidato inscreva muitas obras, algumas delas, devido à 

viabilidade prática, poderão não ser expostas durante a fase de exposição (artigo 

8º do presente edital). A escolha de quais obras a não serem expostas nortear-

se por um critério qualitativo.  

II - Caso o candidato inscreva muitos poemas c/ou prosas, devido à 

viabilidade prática, poderão não ser publicados no livro. A escolha de quais 

poemas e/ou prosas a não serem expostos nortear-se-á por um critério 

qualitativo.  

III - Independente do número de obras inscritas, o candidato terá pelo 

menos uma obra exposta e pelo menos um poema e/ou prosa publicado em livro. 
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ARTIGO 5° O prazo de inscrição para todas as categorias é de 07 de 

novembro de 2018 a 25 de novembro de 2018.  

§1° As inscrições deverão ser enviados para o e-mail 

empadaoliterariofd@gmail.com. 

I - Caso o candidato seja um discente, no corpo do e-mail deverá conter 

o nome do candidato, seu período e turno, seu número de matrícula e, caso o 

autor prefira ser identificado como "Anônimo", a expressa manifestação da 

opção;  

II - Caso o candidato seja um docente ou um servidor, no corpo do e-mail 

deverá conter o nome do candidato, sua vinculação com a instituição, as 

matérias que ministra ou os setores em que trabalha e, caso o autor deseje ser 

identificado como "Anônimo", a expressa manifestação da opção;  

III - Caso o candidato seja um ex-discente, ex-docente ou ex-servidor, no 

como do e-mail ele deverá especificar qual era sua vinculação com a Faculdade 

e durante quais anos ela durou. Deverá conter também o nome do candidato e, 

caso o autor deseje ser identificado como "Anônimo", a expressa manifestação 

da opção. 

§2° Não se exige ineditismo das obras inscritas.  

I - Obras plagiadas ou que ofendam diretamente a terceiros serão 

eliminadas automaticamente da exposição, da publicação e do concurso.  

§3° Para a categoria DESENHO, é necessário que os trabalhos inscritos 

sejam enviados no formato JPEG e resolução 72 dpi. 

mailto:empadaoliterariofd@gmail.com
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ARTIGO 6° As obras vencedoras, serão publicadas, de forma integral, no 

blog que pode ser acessado pelo endereço eletrônico 

empadaoliterario.blogspot.com.br. 

ARTIGO 7° Finalizado o período de inscrição, abrir-se-á o período de 

exposição dos trabalhos, de 03 de dezembro de 2018 a 07 de dezembro de 2018.  

I - Caso o poema e/ou a prosa possuam grande extensão, eles serão 

expostos com alguns de seus trechos cortados. A escolha de quais trechos 

nortear-se-á pela viabilidade prática da exposição e pela manutenção da 

coerência da obra;  

II - Independente da extensão do texto, ele será publicado em sua 

integralidade no blog mencionado no artigo 7º do presente edital.  

Parágrafo único. Os trabalhos serão expostos nos corredores da 

Faculdade e no blog mencionado no artigo 7° do presente edital.  

ARTIGO 8° O sarau ocorrerá no dia 07 de dezembro de 2018, no período 

noturno, ocasião em que os livros serão lançados e os vencedores serão 

anunciados.  

I - No caso de vencedor anônimo, os organizadores do evento entrarão 

posteriormente em contato com o vencedor.  

II - Caso o vencedor não seja encontrado, o valor das premiações será 

revertido em livros para serem doados à Biblioteca da UFG, em votação a ser 

determinada em uma das reuniões ordinárias do Centro Acadêmico.  

ARTIGO 9º O Show de Talentos diz respeito a uma competição de cunho 

musical e ocorrerá durante o Sarau do dia 07 de dezembro, no período noturno.  
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§1º Os equipamentos disponíveis na Faculdade de Direito deverão ser 

checados pelos inscrito, por meio da mediação dos organizadores da categoria 

e os demais aparelhos de necessidade individual de cada apresentação deverão 

ser providenciados por cada candidato.  

§2º As apresentações serão limitadas a no máximo 2 (duas) músicas por 

concorrente.  

§3º Os candidatos poderão se inscrever individualmente, em dupla ou em 

grupo (banda). A premiação, nos últimos dois casos, não será individualizada. 

ARTIGO 10. A escolha dos vencedores em cada categoria deverá ser 

fundamentada por escrito, exceto quanto à categoria Show de Talentos, que 

poderá ser justificada de forma oral. 

§1º Os organizadores não poderão inscrever trabalhos relacionados às 

suas categorias de supervisão. Os nomes dos organizadores de cada categoria 

serão expostos em local visível e de fácil acesso da Faculdade de Direito da 

UFG.  

§2º Organizadores e críticos especializados terão seus nomes revelados 

na publicação impressa do livro.  

ARTIGO 11. Os casos omissos neste Edital serão avaliados pela 

comissão organizadora. 

 

Goiânia, 07 de Novembro de 2018 

Centro Acadêmico XI de Maio 
A Gestão Mais Bonita da Cidade 


