
 
 
 

SOBRE 

A Concha Editora existe para colaborar com a cena literária ao sul do Brasil. 

Incentivamos escritores a desenvolver projetos artísticos que expressem o potencial 

criativo autoral e encontrem leitores. Fazemos isso criando livros, oferecendo cursos, 

oficinas e consultorias, e promovendo eventos de divulgação literária. Literatura 

contemporânea e crítica literária são nossos principais interesses. Projetos 

acadêmicos e experimentos em arte também têm nosso coração. 

Neste ano, queremos encontrar mais escritoras e escritores e colaborar mais com a 

circulação da literatura produzida aqui, em Rio Grande e região sul do Rio Grande do 

Sul. Uma das maneiras que encontramos para isso foi a de organizar nosso trabalho e 

nosso orçamento anual para receber e avaliar projetos literários originais, e selecionar 

um para publicação. Assim, abrimos pela primeira vez a temporada de avaliação de 

originais da Concha Editora, a TEMPORADA 2020. Lê atentamente o regulamento, 

prepara e envia teu projeto e boa sorte! 

 

REGULAMENTO 

1. Na Temporada 2020 de Avaliação de Originais, a Concha irá receber e avaliar 

projetos literários originais do gênero CONTO. 

2. Será selecionada apenas UMA obra para publicação. 

3. Podem participar desta seletiva escritores nascidos ou residentes em Rio 

Grande e nos municípios vizinhos São José do Norte, Santa Vitória do Palmar 

e Pelotas. 

4. O projeto de livro de contos deve conter o conjunto completo de narrativas 

breves, título, pequena biografia e dados de contato do(a) autor(a). 

5. Cada autor poderá enviar para avaliação apenas um projeto de livro. 

6. Os projetos devem ser enviados em arquivo digital (.doc ou .pdf) para o e-mail 

contato@conchaeditora.com.br até 01/03/2020. 

7. O original selecionado será divulgado em setembro no site da Concha Editora. 

8. O livro será editado no segundo semestre de 2020, com previsão de 

lançamento no primeiro semestre de 2021. 

9. Não serão avaliados projetos em desacordo com os critérios estabelecidos 

neste regulamento. 
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