
 

COLÉGIO TÉCNICO DA UNIVERSIDADE RURAL/UFRRJ 

 
CHAMADA DE TEXTOS E ILUSTRAÇÕES  

PARA O LIVRO RAÍZES LITERÁRIAS 10 

 

1. Essa Chamada de Textos e Ilustrações visa reconhecer a atuação de autores como forma de incentivo à 

produção artística, poética ou em prosa. 
 
2. Será contemplada a categoria de texto (poema e prosa) que possua, no máximo, até 2 (duas) páginas.  

Os textos em prosa podem ser contos, crônicas ou relatos. 
 
3. Os textos e ilustrações são de tema livre. 

 
4. Serão aceitos textos e ilustrações enviados por alunos matriculados no Colégio Técnico no Ensino Médio 

Regular, Ensino Técnico de nível médio (concomitante), Ensino Técnico (não concomitante), pós-médio em 
Agrimensura e também ex-alunos de quaisquer um desses cursos que já tenham tido algum texto ou 
ilustração publicados em edições anteriores do Raízes Literárias. 

 
5. Essa chamada de textos e ilustrações NÃO é um concurso ou uma seleção. A exemplo das edições 

anteriores, todos os textos e ilustrações enviados serão publicados, desde que respeitem as normas desse 
edital. 
 

6. Serão aceitos os textos e ilustrações enviados no período de 30 de maio a 12 de agosto de 2022. 

 

7.  Os textos e as ilustrações deverão ser enviado(s) para o e-mail raizesliterarias10@gmail.com. Caso 
algum estudante tenha dificuldades em enviar a ilustração para o e-mail citado, poderá entregá-la a algum 
dos professores de Língua Portuguesa ou Literatura do Colégio. 

 
8. O envio de textos deverá seguir a seguinte formatação: Times New Roman, tamanho 12, 

espaçamento simples, alinhamento à esquerda para poemas e justificado para textos em prosa.  

 
9. Os textos e ilustrações deverão ser identificados com o nome completo do aluno e o número de sua turma. 

 
10. Cada participante poderá enviar até 2 (dois) textos e 1 (uma) ilustração. 
 

11. Havendo disponibilidade de recursos, será realizada a versão impressa do Raízes Literárias 10. A edição 

virtual está garantida e, assim como as anteriores, terá ISBN. 
 

12. O lançamento do livro está previsto para a segunda quinzena de novembro. Maiores detalhes sobre o 

evento serão divulgados oportunamente. 
 
13. Os casos omissos serão resolvidos pelos professores da equipe de Língua Portuguesa e Literatura do 

Colégio Técnico. 
 

Seropédica, 16 de maio de 2022. 
Equipe de Língua Portuguesa e Literatura do CTUR/UFRRJ 


