
Meninas que Escrevem 

Seja uma autora! 

 

Regulamento: 

1. A inscrição de contos se encerra dia 31 de janeiro de 2020. 
2. Só podem participar da seleção de contos meninas que: sejam brasileiras e residam             

no Brasil; identifiquem-se como mulher cis ou mulher trans; sejam menores de 18             
anos até 11/10/2020. Inscrições de pessoas fora deste perfil serão          
desconsideradas, se exceções. 

3. Os direitos autorais das obras enviadas pertencem às inscritas e a seus            
responsáveis legais. O envio do conto não transfere sua propriedade aos           
organizadores do livro. No entanto, os contos selecionados só serão publicados           
mediante a cessão dos direitos autorais, se comprometendo os organizadores do           
livro, desde já, a destinar qualquer lucro eventualmente oriundo do livro à promoção             
dos direitos de meninas e mulheres. 

4. Lembre-se: é um concurso de contos! Isso significa que as obras precisam ser de              
ficção, e que a narrativa deve ser breve e concisa, preferencialmente contendo um             
só conflito e um número restrito de personagens. 

5. Todos os contos precisam ser inéditos e de autoria da própria menina que o              
submeter. 

6. Os contos devem ter, no máximo, seis mil (6.000) palavras, com o risco de serem               
desclassificados os que passarem desse limite. Não há número mínimo de palavras. 

7. Inscrições serão válidas apenas quando submetidas pelo formulário oficial. Você          
encontra o link ao final deste documento. 

8. Todas as autoras selecionadas serão avisadas pelos contatos informados na          
inscrição. Os resultados estão previstos para o final de março de 2020. 

9. O critério de seleção dos contos é de competência única e exclusiva do clube Nós               
Marias, responsável pela elaboração desse projeto, não cabendo qualquer tipo de           
protesto ou recurso referente aos resultados. O Nós Marias incentiva a participação            
de meninas que preencham critérios de diversidade, bem como narrativas que           
trabalhem essa pauta. 

10. Ao inscrever-se, você confirma sua total concordância em relação a esse           
regulamento. 

 

Para mais informações, acesse meninasqueescrevem.org. Para inscrever-se clique aqui.  

http://meninasqueescrevem.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenbDbsxM_lAdGsA9PJPGqiKCbQTbaBWO1KyDdP54oH9CGcAQ/viewform

