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CARTA AOS AUTORES E AUTORAS DO I° CONCURSO 

NACIONAL DE CONTOS E POEMAS - ANTOLOGIA 2015 - PRÊMIO 

FLOR DO IPÊ 

 

Conforme é do conhecimento de todos, o I° Concurso foi 

realizado pelo Departamento Editorial da Regional Catalão 

da Universidade Federal de Goiás e contou com a participação 

da Unidade Especial de Letras e Linguistica  - UAELL - e apoio 

da Coordenação de Extensão e Cultura da mesma Regional. 

O calendário do Concurso, que teve início em 15/10/2014, 

previa uma solenidade de lançamento do livro Antologia 

2015, cuja data de realização estava planejado para 

acontecer durante o 2º Festival Literário de Catalão - FLICAT, 

evento também organizado pelo Departamento Editorial. 

Entretanto, fomos surpreendidos com medidas 

econômicas do Governo Federal de contingenciamento de 

despesas, ou seja, medidas que retardam ou tornam 

inexequível parte da programação de despesas previstas no 

orçamento, em função da insuficiência de receitas. 

Tais medidas refletem diretamente na realização das 

atividades planejadas pelo Departamento Editorial  tais como:  

suspensão da publicação de obras de caráter técnico-científico 

de professores da Regional, suspensão do 2º Festival Literário, 

entre outros. 

Além dessas medidas de contingenciamento, foi 

deflagrada a greve de professores desta Regional em julho de 

2015, a exemplo do que já acontece em outras Universidades 

Federais. 

Diante  desse novo cenário, imprevisível quando do 

planejamento do Concurso, não é possível prever data de 

Solenidade de Premiação dos contemplados no referido 

Concurso. 
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A Comissão Organizadora considera sensato finalizar 

essa Edição do Concurso enviando a todos participantes o que 

é de direito: certificado de participação, medalhas aos 

primeiros colocados em cada gênero e modalidade, e prêmio 

ao primeiro colocado em cada gênero e modalidade. 

O Livro, embora já revisado e organizado, será publicado 

posteriormente, pois depende, para impressão, de técnicos 

administrativos que estão em greve desde maio do corrente 

ano. Informamos que o recurso para a publicação foi 

empenhado por ocasião da publicação do Edital e, portanto, 

está garantido. 

Em respeito aos participantes que muito prestigiaram o 

Concurso, a Comissão Organizadora decidiu por uma 

Solenidade Virtual, a ser divulgada em final de Outubro nas 

redes sociais (YouTube e Facebook). 

Os Certificados, que já estão em fase final de impressão, 

serão enviados via Correios, bem como as medalhas, e o prêmio 

(Tablet) ao primeiro colocado de cada gênero e modalidade. 

Consideramos que, embora esse formato de solenidade 

não seja o que mais nos agrade, no momento é o possível. 

Agradecemos a compreensão de todos(as), e esperamos tê-

los na próxima edição deste Concurso, cujo Edital será 

lançado brevemente. 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

Profa. Dra. Maria José dos Santos 

Coordenadora do DEPECAC

 


