REGULAMENTO DO CONCURSO LITERÁRIO “ANIMAIS, PLANTAS E O
MEIO AMBIENTE”
APRESENTAÇÃO
Em muitas culturas, o antropocentrismo é um valor inquestionavelmente
naturalizado. A prioridade absoluta da espécie humana e seus interesses sobre
plantas e animais em forma de um especismo vêm, visivelmente, colaborando
para a atual crise ambiental em escala planetária. Levando em consideração o
papel da literatura em desmistificar as hierarquias epistemológicas que
sistematizaram a separação entre humanos e os demais seres vivos, a
Hypernova Editores promove O CONCURSO LITERÁRIO “ANIMAIS,
PLANTAS E O MEIO AMBIENTE”, com o objetivo de selecionar contos inéditos,
os quais tematizem uma crítica ao antropocentrismo, conferindo,
simbolicamente, voz a animais e a plantas, com o propósito de instigar uma
melhor relação entre o ser humano e demais seres.

INSCRIÇÕES
1. As inscrições serão gratuitas.
1.1. O período de inscrição será a partir do dia 01 de fevereiro até o dia 30 de
abril de 2022.
1.2. Para se inscreverem, os participantes deverão, impreterivelmente, ler o
regulamento e preencher a ficha de inscrição, disponíveis em
http://hypernovaeditores.com
1.3. Todos os campos da ficha de inscrição deverão ser preenchidos.
1.4. Todos os participantes deverão enviar seu conto, juntamente com a ficha de
inscrição, para o E-MAIL hypernovaeditores@gmail.com
1.5. Será desclassificado o participante que:
1.5.1. não cumprir as exigências estabelecidas neste Regulamento;
1.5.2. encaminhar o texto fora do prazo estipulado;
1.5.3. deixar de fornecer algum dos dados obrigatórios solicitados no formulário
de inscrição;
1.5.4. inserir dados que identifiquem a autoria na obra literária e a qualificação
acadêmica do participante;
1.5.5. se for verificado que o autor se inscreveu com mais de uma obra, as duas
obras serão desclassificadas automaticamente.
2 – Os textos inscritos devem ser inéditos, ou seja, que não tenham sido
veiculados em qualquer mídia, nunca terem sido publicados, nem integralmente
e nem em parte. Compreende-se por publicação a edição de uma obra literária
e sua distribuição em livrarias ou pela internet, ainda que não apresentem
número de registro no ISBN.

3 – A temática dos textos deverá, OBRIGATORIAMENTE, abordar o diálogo
entre o ser humano e demais seres vivos.
JULGAMENTO
1 – As obras inscritas serão analisadas por uma Comissão Julgadora composta
por escritores, professores doutores em literatura e críticos literários, indicados
pela Hypernova Editores.
2 – Os critérios para seleção das obras vencedoras são:
 a qualidade literária, originalidade e a criatividade da obra apresentada;
 a composição de contos que se enquadrem na definição de conto e que
apresentem em sua abordagem o tema do concurso, conforme indica o
item 3 da INSCRIÇÃO;
 serão especialmente avaliadas a correlação entre natureza e
subjetividade e a perspectiva ecocêntrica;
 o respeito às regras de inscrição dispostas neste Regulamento;
 a decisão da Comissão Julgadora será soberana e não suscetível a
recurso.
PREMIAÇÃO
1 – O resultado do CONCURSO LITERÁRIO “ANIMAIS, PLANTAS E O MEIO
AMBIENTE” será divulgado em julho de 2022.
2 – Os vencedores terão sua obra publicada, gratuitamente, pela Hypernova
Editores e divulgada no site da Editora e no site da ASLE BRASIL (https://aslebrasil.com/).

CONDIÇÕES GERAIS
Os textos deverão ser escritos em Língua Portuguesa (por qualquer autor,
brasileiro ou estrangeiro), com irretocável correção gramatical e com o máximo
de 1.400 palavras.
Este Regulamento poderá ser alterado, suspenso ou cancelado, sem aviso
prévio, por qualquer fator ou motivo fora do controle da Hypernova Editores que
comprometa a realização do evento ou modifique de modo substancial a
realização dele como planejado.
A Hypernova Editores não fará qualquer uso dos textos não selecionados, bem
como não divulgará, em hipótese alguma, a autoria dos referidos textos.
Quaisquer dúvidas ou divergências não previstas neste Regulamento serão
julgadas e decididas soberanamente e de forma irrecorrível pela Comissão
Organizadora do Concurso.
Os contos deverão ser inéditos, não tendo sido publicados ou divulgados em
qualquer meio impresso ou virtual.

A inscrição no CONCURSO LITERÁRIO “ANIMAIS, PLANTAS E O MEIO
AMBIENTE” confirma a aceitação total e irrestrita de todos os itens, cláusulas e
condições deste Regulamento e não gerará à/ao participante e/ou
contemplada/o nenhum direito ou vantagem que não estejam expressamente
aqui previstos. Ademais, o participante autoriza, desde já, a utilização de seu
nome e de imagem para fins de divulgação/promoção do Concurso.

REALIZAÇÃO:

APOIO:

