FUNDAÇÃO NACIONAL DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL

Seção Brasileira do IBBY

INBRAPI
Instituto Indígena Brasileiro para Propriedade Intelectual
Nosso Saber é a Nossa Marca

8º CONCURSO FNLIJ / INBRAPI
TAMOIOS DE TEXTOS DE ESCRITORES INDÍGENAS
A Fundação Nacional do Livro Infant il e Juvenil - FNLIJ, seção brasileira do
Int ernat ional Board on Books for Young People - IBBY, com o propósit o de incent ivar a
produção lit erária para crianças e j ovens e a leit ura, t em promovido concursos de t ext os
para professores e escrit ores. Agora, em 2010-2011, como uma ação de fort aleciment o
da nova década dos povos indígenas (2005 2015) proclamada pela UNESCO, em parceria
com o INBRAPI - Inst it ut o Indígena Brasileiro para Propriedade Int elect ual, por meio do
Núcleo de Escritores e Artistas Indígenas NEArIn, a FNLIJ promove:

8º CONCURSO TAMOIOS DE TEXTOS DE ESCRITORES INDÍGENAS
Regulamento
Inscrição:
-

Poderão part icipar indígenas adult os brasileiros resident es no Brasil, que t iverem sua
filiação indígena apresentada;

-

O t ext o inscrit o deve ser frut o de uma produção lit erária para o público de crianças
e/ou jovens, podendo ser de autoria coletiva;

-

O texto deve ser inédito;

Tamoios. Foi como os indígenas confederados se denominaram no século XVI para fazer frente à
expansão portuguesa. A palavra significa Filhos da Terra, Nativos. Em homenagem a esta resistência dos
antepassados e a esta nova confederação dos Filhos da Terra, que hoje usam a escrita como arma, os
organizadores elegeram este nome para intitular o presente concurso.
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-

O texto deve vir apresentado em português, em forma narrativa ou poética;

-

Cada t ext o deve ser apresent ado impresso em 3 cópias, em papel A4, font e arial 12,
espaçamento 1,5, tendo o máximo de 40 laudas, com título e o pseudônimo do autor;

-

Separadament e, em um envelope fechado, o part icipant e deve informar seus dados
pessoais (nome complet o, povo indígena a que pert ence, endereço/ cep, t elefone, email, cidade e est ado) e uma biografia de 5 linhas com sua t raj et ória de vida. Caso
seja um texto coletivo, deve ser informada a biografia do grupo;

-

Os t rabalhos deverão ser enviados at é 30 de abril de 2011 para a sede da FNLIJ: Rua
da Imprensa, 16 sala 1215, CEP 20030-120 Rio de Janeiro RJ;

-

Após o concurso, os trabalhos não serão devolvidos;

-

Maiores informações na FNLIJ pelo t elefone: (21) 2262 9130 e pelo e-mail:
fnlij@fnlij.org.br ou no INBRAPI pelo t elefone: (61) 3033 7019 e pelo e-mail:
inbrapi@inbrapi.org.br.

Julgamento:
-

A comissão j ulgadora será compost a por especialist as indicados pela FNLIJ e pelo
INBRAPI, através do Núcleo de Escritores e Artistas Indígenas NEArIn;

-

Caberá à comissão julgadora selecionar ou não mais de um vencedor.

Divulgação dos resultados:
Os result ados serão comunicados diret ament e ao(s) vencedor(es) pela FNLIJ e divulgados
no Notícias e no site da FNLIJ: www.fnlij.org.br

Premiação:
-

Um acervo de livros de literatura infantil e juvenil será doado pela FNLIJ;

-

A ent rega de prêmios será feit a durant e o event o 13º Salão FNLIJ do Livro para
Crianças e Jovens, no Rio de Janeiro, de 8 a 19 de junho de 2011;

-

O texto premiado será publicado no jornal Notícias da FNLIJ;

-

O texto premiado será publicado pela Editora Autêntica.

