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Segunda Convocatória de Narrativa e Poesia Selo Editorial Malha Fina Cartonera 

USP-UNIFESP 2017

O selo editorial Malha Fina Cartonera é um projeto de cultura e extensão do Programa Unificado de Bolsas (2016-2017), 
ligado à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP). Seu intuito é 
estimular a vida literária dentro da Universidade, gerando um espaço de intercâmbio entre os estudantes que escrevem e 
desenvolvem atividades que complementam a formação acadêmica. Esta segunda edição se realizará em parceria entre a 
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da UNIFESP e a FFLCH/USP. Um comitê de seleção, integrado por 
escritores e editores, selecionará quatro títulos de poesia e/ou narrativa, sendo duas obras de cada universidade, sob as 
seguintes bases:

1. Podem participar os estudantes de graduação e pós-graduação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
da Universidade de São Paulo e da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da UNIFESP. O tema e a forma 
são livres. 

2. As obras devem ser originais e inéditas, não selecionadas e/ou publicadas em nenhuma outra convocatória. Não 
poderão concorrer nesta edição autores que já tenham livros publicados. 

3. Os trabalhos se apresentarão em 5 (cinco) cópias e devem ter uma extensão máxima de 40 (quarenta) laudas de 2000 
caracteres com espaço. 

4. Os originais devem ser entregues sem o nome do autor. Os dados pessoais (nome, endereço, universidade à qual 
pertence, e-mail e telefone) devem ser informados apenas no envelope. 

5. As cópias dos trabalhos deverão ser entregues na Secretaria do Departamento de Letras Modernas da FFLCH da USP
ou enviadas pelo correio para o seguinte endereço: Segunda Convocatória Malha Fina Cartonera. Departamento de 
Letras Modernas. FFLCH/USP. Avenida Professor Luciano Gualberto, 403, Sala 15. Cidade Universitária. São Paulo,
SP. CEP 05508-01.

6. O prazo de entrega dos originais se encerrará no dia 18 de agosto de 2017 às 18h. Para os envios pelo correio, valerá 
essa data também.

7. Os resultados serão anunciados em abril de 2018.

8. O Comitê de Seleção será composto por escritores e editores de reconhecida competência.

9. Malha Fina Cartonera publicará as obras selecionadas em formato cartonero, com uma tiragem inicial de 100 (cem) 
exemplares por título. Posteriores reedições poderão ser realizadas em prévio acordo com os autores.

10. O lançamento das obras selecionadas estará a cargo do selo editorial Malha Fina Cartonera. 

11. Cada autor receberá 10 (dez) exemplares, que serão entregues após o lançamento. 

12. Os autores selecionados participarão de um ciclo de leituras, organizado pelo selo Malha Fina Cartonera, e de uma 
oficina cartonera para a confecção dos livros selecionados, a ser realizada na Escola de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas, da UNIFESP.

13. Os trabalhos que não forem selecionados não serão devolvidos. Não se manterá correspondência com os autores das 
obras apresentadas.

14. A apresentação de obras a esta convocatória supõe, por parte dos autores, aceitação total das presentes bases.


