
 

 

 

 

ATO CONVOCATÓRIO 11/2022 

 

ESCRITORES LOCAIS E REGIONAIS 

FLIM – FESTA LITEROMUSICAL 2022 

 
A Associação para o Fomento da Arte e da Cultura – AFAC, associação civil sem fins lucrativos, 

qualificada no âmbito municipal como Organização Social de Cultura, inscrita sob o CNPJ/MF nº 

09.203.173/0001-81, na condição de gestora do Parque Vicentina Aranha, conforme contrato de 

gestão celebrado com a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, comunica que abrirá 

inscrições para escritores independentes locais e regionais que possuam livros editados 

participarem da 8ª Edição da FLIM - Festa Literomusical       do Parque Vicentina Aranha realizando o 

lançamento de seus livros. 

 

A FLIM conta com a curadoria de Caroline Rodrigues, Julie Dorrico, pesquisadora indígena Macuxi, 

e Juliane Sousa, jornalista e coordenadora do projeto Mulheres Negras, e acontecerá entre os 

dias 16 e 18 de setembro de 2022, sob o tema “Py - O lugar onde se pisa”. 

 

INSCRIÇÕES 

Os interessados em submeter-se à participação na FLIM, objeto deste Ato Convocatório, 

poderão inscrever-se gratuitamente de 05 a 20 de agosto de 2022, por meio de formulário 

digital, através do link https://bit.ly/flim2022escritores 

As dúvidas sobre o presente AC deverão ser encaminhadas para o e-mail 

comunicacao@afaccultura.org.br. 

Os livros a serem lançados devem estar datados de 2021 a 2022. 

Não serão aceitas obras que manifestem preconceito racial, social ou contra minorias, seja de 

cunho cultural, pessoal ou coletivo, que incitem a violência, atividades criminosas, apologia a 

drogas ou pornografia. 

 

SELEÇÃO 

Os escritores/escritoras inscritos poderão vender e lançar seus livros em um espaço exclusivo, de 

forma presencial. 

Haverá ainda uma Votação Popular de 25/08 a 01/09, na qual os cinco (05) escritores/escritoras 

mais votados(as) pelo público irão sabatinar um convidado especial da FLIM 2022. 

 

Importante: caso o número de inscritos exceda as expecitativas da organização, a Comissão de 

Curadoria, por meio de uma análise, irá selecionar 20 escritores/escritoras para lançarem seus 

livros na FLIM 2022. 
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RESULTADO 

Os resultados serão divulgados no site na AFAC https://afaccultura.org.br/editais.php, não 

cabendo veto ou recurso às decisões. 

 

Os inscritos serão convocados para uma reunião em formato híbrido em 24 de agosto, às 19h, na 

Sala de Leitura do Parque Vicentina Aranha. (Link será encaminhado posteriormente para os que 

optarem pelo formato virtual). 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os escritores concordam no ato da inscrição para este Ato Convocatório em ceder à AFAC o direito 

de uso de imagem, em caráter definitivo e gratuito, em relação às fotos ou filmagens realizadas 

durante a FLIM, para utilização em divulgação institucional; 

Não é permitido aos expositores utilizar a razão social e as logomarcas do Parque Vicentina 

Aranha, da AFAC ou da Prefeitura Municipal de São José dos Campos para qualquer finalidade, 

sendo igualmente vedado a todo e qualquer expositor assumir compromissos em nome dessas 

instituições; 

Fica assegurado à AFAC o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer 

tempo, no todo ou em parte, esta AC, dando ciência aos participantes na forma da legislação. 

 

Etapas Período 

Período de Inscrições    05 a 20 de agosto 

Publicação – Lista de escritores/escritoras inscritos    23 de agosto 

Reunião convocatória (obrigatória) 24 de agosto às 19h 

Início da Votação Popular  25 de agosto a 01 de setembro 

Resultado da Votação Popular  05 de setembro 

Sabatina e Lançamento de Livros  17 e 18 de setembro 

 

São José dos Campos, 05 de agosto de 2022. 

 

 

.................................................. 
Aldo Zonizni Filho 

Diretor Executivo - AFAC 
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