
 

 

EDITAL nº04 SEDUC/GOB-GO – 1ª NOITE DE AUTÓGRAFOS DE AUTORES MAÇÔNICOS COM O 

LANÇAMENTO E RELANÇAMENTO DE LIVROS COM TEMÁTICA MAÇONICA E NÃO MAÇONICA 

NA “VITRINE MAÇÔNICA DE GOIÁS”  

 

O GOB-GO por meio da Secretaria Educação e Cultura, usando das atribuições que lhe são 

conferidas, organizam a 1ª noite de Autógrafo dos autores Maçônicos do Estado de Goiás, com 

o lançamento e relançamento de livros com temáticas diversificadas maçônicas e não maçônica 

intitulada “VITRINE MAÇÔNICA DO CONHECIMENTO DE GOIÁS”.  

A “VITRINE MAÇÔNICA DO CONHECIMENTO DE GOIÁS” é meio de fomento a produção e tem 

como objetivo suscitar, apresentar, divulgar e difundir as produções de autores Maçons de 

Goiás. 

RESOLVE: 

Declarar aberta a 1ª noite de Autógrafo dos autores Maçônicos de Goiás, com o lançamento e 

relançamento de livros na “VITRINE MAÇÔNICA DO CONHECIMENTO DE GOIÁS”, por meio da 

Educação e Cultura, na forma do Regulamento a seguir, com as regras e condições para 

participação, conforme o seguinte regulamento: 

REGULAMENTO 

Art. 1º – Poderão participar os autores que possuem livros escritos com temáticas maçônicos 

ou não, desde que atendam às normas do Edital, na qual os autores selecionados apresentarão 

suas obras durante a primeira na 1ª noite de Autógrafo dos autores Maçônicos de Goiás, com o 

lançamento e relançamento de livros. 

Art. 2º – Serão selecionados dentre os participantes dois autores para fazerem abordagem 

acerca das características de suas publicações com duração de 05 minutos cada, durante o 

evento. 

Art. 3º – No caso de relançamento de obras, poderão compor uma mesma solenidade até 01 

(um) obra. Seus principais autores terão cerca de 3 minutos cada para abordar as 

características de suas publicações.   

Art. 3º – Após apresentação das obras, os visitantes do estande poderão adquirir exemplares 

para coleta de autógrafos e registros junto aos autores, de acordo com a disponibilidade de 

exemplares. 

Art. 3º – Os critérios de elegibilidade indicados a seguir são obrigatórios:  

a) poderão ser inscritas obras produzidas ou coproduzidas por editoras e autores 

independentes, pertencentes a maçonaria goiana. 

b) serão aceitas somente inscrições de obras publicadas a partir de 2010, inclusive; 

c) inscrição realizada dentro do prazo.  



 

 

Art. 3º – O atendimento aos critérios é considerado imprescindível para o exame da proposta, 

seu enquadramento, análise e julgamento.  

§ 1º - A ausência ou insuficiência de informações sobre quaisquer deles poderá resultar na 

desclassificação da proposta.  

§ 2º - Deverá ser encaminhada por e-mail: a inscrição, a declaração de compromisso do autor 

da obra e/ou de representante da editora que estará presente para apresentação da obra e 

Noite de Autógrafos. 

§ 3º - Os contatos fornecidos na inscrição serão utilizados para comunicação e são de 

responsabilidade exclusiva do proponente.  

Art. 4º – A comissão organizadora não se responsabilizará por inscrições enviadas e não 

recebidas por quaisquer motivos, inclusive de ordem técnica, nem por cadastros incompletos 

ou incorretos que impossibilitem o contato.  

Art. 5º – DA CARACTERIZAÇÃO DAS OBRAS  

§ 1º - As obras deverão ser inscritas em uma das seguintes categorias: Lançamento de Obras ou 

Relançamento de obras.  

§ 2º -  O Lançamento de Obras referem-se às obras publicadas a partir de 2010.  

§ 3º - Neste caso, a editora ou autor responsável disponibilizará, ao menos, 02 exemplares que 

poderão ser adquiridos pelos visitantes do estande.  

§ 4º - O relançamento de obras refere-se às obras publicadas a partir de 2010 e que já foram 

lançadas oficialmente.  

§ 4º - Neste caso, a editora ou autor responsável disponibilizará, ao menos, 6 exemplares que 

poderão ser adquiridos pelos visitantes do estande.  

DO JULGAMENTO  

Art. 6º – O julgamento da proposta será realizado em duas etapas, sendo a primeira etapa 

eliminatória e a segunda, classificatória.  

§ 1º - Primeira etapa - A proposta deve atender a todos os critérios listados a seguir: a) obra 

inscrita de acordo com o ano mais recente; b) obra inscrita por autor principal ou por 

representante legal da editora.  

§ 2º - A proposta será desclassificada se não atender a um dos itens listados acima. 

§ 3º - Segunda etapa - as obras que forem aprovadas na 1a etapa serão pontuadas de acordo 

conforme CRITÉRIOS PONTUAÇÃO de publicação em: 

a) Obra publicada em 2018 e 2017- 10 pontos  

b) Obra publicada em 2016 e 2017- 09 pontos 

c) Obra publicada em 2015 e 2014- 08 pontos  

d) Obra publicada em 2013 e 2012- 07 pontos  



 

 

e) Obra publicada em 2011 – 2010- 07 pontos  

f) Obra publicada anterior às datas acima descritas - 05 pontos  

g) Após a 2a Etapa, as obras serão alocadas em face das prioridades de data e turno 

definidas nas inscrições.  

DOS RESULTADOS E DO RECURSO 

Art. 7º – O resultado preliminar e final será veiculado no site do GOB-GO, conforme data a ser 

definida. 

Todos participantes selecionados terão publicada sua ficha técnica no site. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 9º – A inscrição de obra implica a aceitação dos termos desta Chamada, de forma integral e 

irretratável, não cabendo controvérsias posteriores e será ́ de inteira responsabilidade dos 

inscritos a validade das informações fornecidas nas inscrições das obras. Os casos omissos 

serão analisados pela Secretaria de Educação e Cultura do GOB-GO. 
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