Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
Edital - Seleção de produtos literários -Tempo de Contar - 09/2022
1. Da justificativa
A experiência da pandemia de COVID-19 criou um lapso de tempo: suspendeu nossa
impressão da adusta realidade para que pudéssemos sobreviver ao inóspto e ao
incompreensivel. Nossas atenções voltadas para o dia-a-dia enxergavam sem querer ver o
que nos acontecia e o que nos acometia a doença implacável e muitas vezes fatal. Mas
nossas memórias indomáveis captavam os momentos; as falhas no lapso de tempo
guardavam fotografias dos instantes fugazes ou intermináveis das nossas emoções para
quando chegasse o Tempo de Contar.
Tempo de Contar propõe uma chamada de produtos literários, porque entende que a
literatura é uma arte que nos protege do esquecimento e facilita a compreensão sobre
todas as coisas vividas, individual e coletivamente, de maneira lúdica, aquiesce e acalma
os sentimentos; porque acredita que a palavra escrita funciona como um móvel que
desperta a tecitura das vidas que vivem conjuntas e que o cotidiano separa; porque
cumpre seu papel de catalizador do conhecimento sobre ocorrências adormecidas; porque,
tornadas crônicas, essas ocorrências serão celebradas.
Nesse edital, Tempo de Contar reunirá crônicas, poemas e contos escritos pela
comunidade da UPE com temática livre.

2. Do objeto
Este edital visa a chamada de produtos literários (crônicas, poemas e contos) produzidos
por estudantes, docentes e/ou técnicos/as da Universidade de Pernambuco.

3. Dos objetivos
a) Desenvolver a cultura literária no âmbito da comunidade da UPE;
b) Incentivar o desenvolvimento de talentos literários;

c) Publicar um livro em formato e-book, pela editora EDUPE, com os produtos literários
selecionados.
4. Das inscrições
4.1 A inscrição é permitida para autorias vinculadas à Universidade de Pernambuco,
docentes, discentes e técnicos/as. É vetada a participação de membras e membros da
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Curadoria e da Comissão Julgadora.
4.2 A inscrição é gratuita e poderá ser realizada no período de 18 de maio a 31 de Agosto
de 2022 pelo formulário on-line : https://forms.gle/YqCyEidyr58wQe7p8
4.3 Cada autor poderá enviar até três produtos, porém, apenas um produto de cada
modalidade será classificado.
4.4 O produto deve ser revisado e enviado em arquivo digital nos formatos .doc, fonte
Times New Roman, tamanho 12; espaçamento 1,5; margens 2,5 cm; o texto deve ter até
18.000 caracteres, incluidos os espaços.

5. Da Certificação
5.1 As autorias dos produtos selecionados serão certificados pela PROEC/UPE - PróReitoria de Extensão e Cultura da Universidade de Pernambuco.
5.2Ao final do período de inscrição, os produtos literários selecionados comporão o ebook de Tempo de Contar.
5.3Os textos inscritos serão avaliados por uma Comissão nomeada pela PROEC, formada
na área de Literatura.

6. Do Cronograma
ATIVIDADE

DATA/PERÍODO

Inscrições

18 de maio a 31 de agosto de 2022.

Homologação das inscrições

1 de setembro de 2022

Análise dos produtos homologados

2 a 15 de setembro de 2022

Publicação dos resultados

23 de setembro de 2022

Publicação do e-book

Até 15 de dezembro de 2022

7. Das Disposições Gerais
7.1 As inscrições implicam na concordância com os termos deste edital.
7.2 Os produtos serão cedidos de forma gratuita a UPE, para publicação em e-book sem
fins lucrativos.
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7.3 Os casos omissos, não previstos neste edital, serão julgados pela PROEC.
7.4 Dúvidas poderão ser encaminhadas ao e-mail: proec.cultura@upe.br

Recife, 12 de maio de 2022.

Professor Luiz Alberto Ribeiro Rodrigues
Pró-reitor de Extensão e Cultura

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE
Av. Agamenon Magalhães, s/n, Santo Amaro – Recife-PE
CEP - 50100-010 – FONE: (81) 3183.3700 – FAX: (81) 3183.3758
Site: www.upe.br – CNPJ: 11.022.597/0001-91

