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 1.  APRESENTAÇÃO 

 

 

O I Prêmio Rodivaldo Ribeiro de Literatura é promovido pela revista virtual de arte e               

cultura Ruído Manifesto, uma iniciativa social e cultural com o objetivo de incentivar e              

premiar contos e poemas inéditos de autorxs negrxs, indígenas ou transgênero           

residentes no estado de Mato Grosso.  

A proposta surge como uma forma de consolidar um espaço que possibilite o eco de               

vozes não pertencentes ao grupo hegemônico normalmente contemplado pelo mercado          

editorial e concursos literários. Além disso, é uma homenagem ao escritor, jornalista e             

músico Rodivaldo Ribeiro, fundador da Ruído Manifesto, falecido em julho de 2020. 

 

2.    OBJETIVOS 

 

1.1 – Estimular a escrita e publicação da produção inédita e de autoria negra, indígena               

ou transgênero de residentes no estado de Mato Grosso, para, de forma afirmativa, dar              

visibilidade às suas produções e vozes no meio literário. 

1.2 – Selecionar contos e poemas, escritos por negrxs, indígenas ou transgênero, para             

compor a Antologia “I Prêmio Rodivaldo Ribeiro de Literatura”, a ser publicada em             

edição física e em e-book. 



 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

O (a) candidato (a) deve cumprir simultaneamente todos os requisitos: 

a) ser maior de 18 anos; 

b) morar em Mato Grosso; 

c) ser autodeclarado negrx, indígena ou transgênero. 

 

3.      PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

 

3.1 – As inscrições são gratuitas. 

3.1.1 – Não serão aceitos textos em coautoria. 

3.1.2 – Podem se inscrever autorxs negrxs, indígenas ou transgênero residentes no            

estado de Mato Grosso. 

3.1.3 – Os trabalhos inscritos precisam ser inéditos, isto é, nunca terem sido publicados              

em revistas, livros ou meios eletrônicos 

3.1.4 – Cada autorx poderá se inscrever com o número máximo de 1 (um) trabalho em                

cada categoria, com tema livre. No entanto, só será escolhido um trabalho por autorx              

selecionadx. 

 

3.2 – Os trabalhos deverão ser enviados para o e-mail do I Prêmio Rodivaldo Ribeiro de                

Literatura para realização da triagem inicial. 



3.2.1 – O e-mail para envio é premiorodivaldoribeiro@gmail.com. 

3.2.2 – Colocar no assunto da mensagem o título da antologia: “I Prêmio Rodivaldo              

Ribeiro de Literatura”. Se x autorx enviar 01 (um) texto em cada categoria, deverá              

colocá-los em mensagens separadas. O prazo para envio começa no dia 16 de janeiro e              

termina no dia 16 de fevereiro. Não serão aceitos quaisquer trabalhos enviados fora             

deste prazo. 

3.2.3 – Os contos deverão ter no máximo 5000 caracteres, incluindo-se os espaços, e os               

poemas deverão contar com até 2.100 caracteres com espaços. 

3.2.4 – O nome do arquivo deve ser composto pelo título do conto ou do poema e o                 

pseudônimo de autor (não o nome literário, caso a escritora ou escritor tenha um). O               

título e o pseudônimo devem ser escritos também no corpo do e-mail.  

 

3.3 – Para estar inscrito, o arquivo do conto ou do poema deve conter a seguinte                

formatação: 

 

a) Estar em arquivo formato .DOCX ou compatível; 

b) Ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 12; 

c) Utilizar espaçamento de 1,5; 

d) O layout da página ser no tamanho A4, todas as margens com 2,5 cm; 

e) Na página inicial, escrever o título do conto ou do poema e o pseudônimo; 

f) Não devem ser utilizadas ilustrações em hipótese alguma. 

g) O nome verdadeiro dx autorx NÃO deve constar, em momento algum, do            

arquivo do conto ou do poema, sob pena de ser desconsiderado, SEM AVISO PRÉVIO. 

 



3.4 Em outro arquivo, com o título Autodeclaração, deve constar a autodeclaração de             

que x autorx é negro, indígena ou transgênero. Neste documento, também deve constar             

a cidade de residência da(do) candidata(o). 

 

4.      PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

4.1 – Não cabe recurso de qualquer tipo com relação à decisão da curadoria (formada               

por três convidadas) quanto aos textos aprovados. 

4.2 – Serão selecionados 10 (dez) contos e 10 (dez) poemas para participarem da              

antologia. 

4.3 – Os selecionados serão informados via e-mail até a data limite de 15 de março. Até                 

essa data limite o resultado será também divulgado nas redes sociais (Facebook e             

Instagram) e no site da Ruído Manifesto, em post específico. 

4.4 – A premiação em dinheiro será assim dividida: O valor de R$ 2.000,00 para os                

primeiros colocados nas categorias conto e poesia, e R$ 1.000,00 do 2º ao 5º lugar em                

ambas as categorias, somando um total de R$ 12.000,00 em dinheiro. 

  

5.      PUBLICAÇÃO 

 

5.1 – Xs autorxs aprovadxs serão contactadxs para uma revisão do texto, a partir das               

sugestões da curadoria, e para a divulgação. 

5.2 – A obra tem previsão de publicação até o mês de abril de 2021. Até lá a Ruído                   

Manifesto se responsabilizará por toda a parte gráfica (capa e diagramação), registro de             

ISBN e pelos custos de impressão e distribuição.  



5.3 – A título de direitos autorais, cada autorx selecionadx receberá 10 (cinco)             

exemplares. Xs autorxs selecionadxs na antologia também terão descontos, caso          

queiram adquirir mais exemplares da obra. 

5.4 – Desde agora fica compreendido que xs autorxs participantes não terão custo algum              

proveniente de sua participação na antologia. 

5.5 – O conto ou o poema selecionado deverá ser exclusivo do “I Prêmio Rodivaldo               

Ribeiro de Literatura” e, consequentemente, da Ruído Manifesto e da editora parceira,            

por um período de 12 meses, a partir da data do lançamento da obra. Após esse período,                 

xs autorxs participantes poderão publicar em quaisquer outros meios, físicos ou           

eletrônicos, mesmo que após 12 meses do lançamento haja reimpressões da antologia. 

 

6.      CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao submeter seu trabalho por e-mail, tenha o cuidado de manter seu endereço eletrônico              

ativo. 

 

 

 


