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“PRÊMIO MINUANO DE LITERATURA” 
 

 
Regulamento 2022 

 
 

 
O Prêmio Minuano de Literatura, criado pelo Instituto Estadual do Livro – IEL, órgão 

vinculado à Secretaria de Estado da Cultura – SEDAC, em parceria com o Instituto de 

Letras da UFRGS, tem como objetivo ressaltar a produção literária de editoras e 

autores/tradutores gaúchos conferindo-lhes o reconhecimento da comunidade sul-rio-

grandense e contribuir, dessa forma, para o incentivo à leitura e à produção escrita, assim 

como propiciar a divulgação da literatura do Rio Grande do Sul. Na edição de 2022, o 

Prêmio terá como Patrona a escritora Marô Barbieri e prestará uma homenagem às 

mulheres de literatura que se destacaram por suas trajetórias na área do Livro, Leitura, 

Literatura e Biblioteca. 

 

1. DA PARTICIPAÇÃO 

1.1 Poderão concorrer ao Prêmio Minuano de Literatura: 

a) Obras cujos autores/tradutores sejam nascidos ou residentes no Estado do Rio Grande 

do Sul, publicadas por quaisquer editoras; 

b) Obras cujos autores/tradutores tenham naturalidade e residência fora do Estado do 

Rio Grande do Sul, publicadas por editoras sediadas no referido Estado. 

1.2 Não poderão concorrer ao Prêmio Minuano de Literatura obras cuja autoria pertença 

a: 

a) Pessoas físicas que sejam servidores públicos, efetivos ou comissionados, da 

Secretaria de Estado da Cultura; 

b) Pessoas físicas pertencentes ao corpo docente e técnico-administrativo do Instituto de 

Letras da UFRGS; 

c) Membros da Comissão Organizadora; 

d) Membros das Comissões de Seleção; 

e) Membros das Comissões Finais, 

f) Parentes até 3º grau de servidores públicos da SEDAC, do corpo docente e técnico-
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administrativo do Instituto de Letras da UFRGS e membros da Comissão Organizadora, das 

Comissões de Seleção e das Comissões Finais. 

1.3 Somente livros publicados em primeira edição no período de 1º de janeiro a 31 de 

dezembro de 2021 com ISBN e Ficha Catalográfica estarão habilitados a participar desta 

premiação. 

1.4 Obras que possuem mais de um autor serão aceitas apenas nas seguintes categorias: 

Ilustração, Infantil, Especial, Tradução e História em Quadrinhos. 

 

2. DAS CATEGORIAS 

2.1 Serão premiadas as melhores obras dentre as inscritas em cada uma das seguintes 

categorias: 

a) Infantil 

Livros compostos por textos literários destinados ao público infantil. 

b) Juvenil 

Livros compostos por textos literários destinados ao público adolescente. 

c) Poesia 

Livros compostos por textos literários caracterizados, fundamentalmente, por ritmo, 

sonoridade e outros recursos intrínsecos à criação poética. 

d) Conto 

Livros compostos por narrativas curtas ficcionais. 

e) Crônica 

Livros compostos por textos que abordam fatos do cotidiano, a partir da subjetividade do 

narrador. 

f) Ficção: romance / novela 

Livros compostos por narrativas ficcionais geralmente longas. 

g) Ilustração 

Imagens visuais articuladas ou não ao texto verbal de livros destinados a crianças, pré-

adolescentes ou adolescentes. 

h) Texto Dramático 

Livros que apresentam texto original em forma de drama. 

i) Especial 

Livros cujas características não permitam enquadramento nas demais categorias, tais como: 

livros de memórias, biografias, efemérides, turismo, guias, manuais, entre outros. 
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j) Tradução 

Livros de literatura produzidos originalmente nos idiomas alemão, espanhol, francês, grego, 

inglês, italiano, japonês, latim, libras e russo, e traduzidos para o português brasileiro. 

k) História em Quadrinhos 

Livros compostos por histórias em quadrinhos, originais ou adaptadas, contadas por meio 

de desenhos sequenciais, definidas pela união de cor, mensagem e imagem. 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1 Cada obra poderá ser inscrita em apenas uma categoria, não havendo limitação no 

número de livros inscritos por autor/tradutor ou editora, à exceção da categoria g) Ilustração, 

que poderá também receber inscrição de livros inscritos nas categorias a) Infantil e b) 

Juvenil. 

3.2 Caso a obra seja inscrita em uma categoria diferente daquela que lhe corresponde, a 

inscrição será desconsiderada. 

3.3 Histórias em Quadrinhos não poderão ser inscritas na categoria Ilustração. 

3.4 É necessário um número mínimo de 6 títulos inscritos por categoria, de outro modo não 

haverá premiação para a respectiva categoria. Neste caso, os exemplares enviados no 

momento da inscrição serão devolvidos e retirados na sede do Instituto Estadual do Livro. 

Os livros não retirados no período de 45 dias após a solicitação de retirada serão destinados 

a bibliotecas. 

3.5 O período para a realização das inscrições será de 08 de abril a 06 de junho de 2022. 

3.6 As inscrições deverão ser feitas em formulários específicos, disponíveis em 

ielrs.blogspot.com.br. (Anexo I ou Anexo II) 

3.7 O autor/tradutor ou a editora responsável pela inscrição da obra deverá preencher e 

assinar as respectivas Declarações de Ciência e Veracidade. (Anexo III e Anexo IV) 

3.8 Será necessária a remessa de 6 (seis) exemplares de cada obra concorrente, dos 

quais 3 serão destinados aos integrantes das Comissões de Seleção, 2 para o IEL, sendo 

que um deles poderá ser repassado para a Biblioteca Pública do Estado ou para a 

Biblioteca Lucilia Minssen, e 1 para o Instituto de Letras da UFRGS. Para os inscritos na 

categoria j) Tradução é necessário encaminhar também uma cópia do livro na língua 

original, exatamente a edição utilizada para a tradução. Os livros em Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) podem ser enviados na modalidade sinalizada ou escrita (Escrita de Língua de 

Sinais).  

3.9  Será necessária também a remessa de mais 3 (três) exemplares dos livros 

selecionados como finalistas em cada categoria, a serem destinados às Comissões Finais. 

http://www.ielrs.blogspot.com.br/
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3.10 O Formulário de Inscrição, a Declaração de Ciência e Veracidade, os 6 exemplares 

de cada livro inscrito deverão ser enviados pelo correio ou entregues em mãos na sede do 

Instituto Estadual do Livro, situado na Rua André Puente, 318, CEP 90035-150, Porto 

Alegre, sendo que no destinatário deve constar o nome Prêmio Minuano de Literatura.  

3.11 Para as inscrições enviadas pelo correio, será considerada a data da postagem. 

3.12 Os exemplares das obras inscritas não serão devolvidos, exceto no caso 

mencionado no item 3.3. 

3.13 O ato de inscrição implica total ciência e concordância com os termos deste 

Regulamento. 

 

4. DA COMISSÃO ORGANIZADORA, DAS COMISSÕES DE SELEÇÃO E DAS 

COMISSÕES FINAIS 

4.1 A Comissão Organizadora será composta por membros do Instituto Estadual do Livro – 

IEL e do Instituto de Letras da UFRGS. 

4.2  A referida Comissão terá as seguintes atribuições: 

a) Indicar a nominata dos integrantes das Comissões de Seleção e das Comissões Finais; 

b) Organizar e acompanhar o processo de inscrição, seleção e premiação das obras 

concorrentes. 

4.3 As Comissões de Seleção contarão com 3 (três) membros cada, escolhidos dentre 

profissionais que atuam na área da literatura e/ou membros da comunidade cultural literária, 

os quais escolherão as três obras finalistas nas categorias citadas no item 2.1. No caso da 

categoria j) Tradução, A Comissão de Seleção poderá ter mais de 3 membros, a depender 

das línguas originais dos livros inscritos. Nessa etapa, os livros serão avaliados por um júri 

proficiente na língua do original, que verificará se a tradução corresponde à proposta do 

original e se o projeto de tradução está coerente e explícito nas escolhas feitas pelo 

tradutor. 

4.4 As Comissões Finais contarão com 3 (três) membros cada, escolhidos dentre 

professores, bibliotecários e alunos de pós-graduação em Letras, Artes visuais, Artes 

Cênicas e Tradução, os quais indicarão o livro vencedor nas respectivas categorias. Nessa 

etapa, os livros inscritos na categoria j) Tradução serão avaliados seguindo os mesmos 

critérios das demais categorias, valorizando a autonomia do texto traduzido e sua relevância 

para a cultura brasileira. 
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5. DA SELEÇÃO 

5.1 Findo o período de inscrições, as obras serão encaminhadas para as Comissões de 

Seleção, momento em que os jurados realizam a leitura e julgam individualmente os livros, 

tendo como base os seguintes critérios de avaliação: 

I – Qualidade literária: atributos estéticos que configurem a excelência dos elementos 

constitutivos da obra, conforme a categoria em que foi inscrita;  

II – Criatividade e Originalidade: utilização singular na escolha da temática, concepção e 

organização literárias; 

III – Rigor Técnico: domínio das técnicas de escrita, de acordo com a categoria em que a 

obra foi inscrita; 

IV – Coerência de linguagem: escolha e adequação dos elementos constitutivos da obra 

em consonância com a categoria em que foi inscrita. 

5.2 Posteriormente, em reunião presencial ou virtual, os membros de cada Comissão de 

Seleção escolherão, de comum acordo, os três finalistas das categorias descritas no item 

2.1, salientando-se que a decisão dos mesmos é soberana e será registrada em ata. 

5.3 A lista com o nome das três obras selecionadas em cada categoria será divulgada em 

ielrs.blogspot.com. 

5.4 A partir da data em que foi realizada a divulgação, os responsáveis pela inscrição das 

obras indicadas terão o prazo de 5 dias úteis para entregar ou enviar para a sede do IEL os 

3 exemplares de livros mencionados no item 3.9. 

5.5 Os componentes das Comissões Finais receberão os exemplares dos 3 livros finalistas 

em cada categoria e elegerão a obra vencedora nas categorias Infantil, Juvenil, Poesia, 

Conto, Crônica, Ficção (romance/novela), Ilustração, Texto dramático, Especial, Tradução e 

História em Quadrinhos. 

5.6 A eleição será feita por meio eletrônico, em formulário específico correspondente às 

referidas categorias, num período de 24 horas. 

 

6. DA PREMIAÇÃO 

6.1 Os nomes das obras vitoriosas serão anunciados em cerimônia de premiação e 

posteriormente será divulgado em ielrs.blogspot.com. 

6.2 Os livros vencedores receberão o Troféu Minuano de Literatura. 

6.3 Caso uma obra vencedora tenha a autoria de mais de uma pessoa, o referido troféu 

será entregue ao escritor/tradutor ou à editora responsável pela inscrição. 
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7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 A Comissão Organizadora, as Comissões de Seleção e as Comissões Finais são 

soberanas em suas decisões, não cabendo recurso. 

7.2  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora. 

7.3 Mais informações poderão ser obtidas pelos e-mails iel@sedac.rs.gov.br / 

andrearussomano@gmail.com ou pelo telefone (51) 3314-6450 / WhatsApp (51) 

991965230. 

  

 

mailto:iel@sedac.rs.gov.br
mailto:andrearussomano@gmail.com
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ANEXO I 
 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  
 

AUTOR/TRADUTOR 
 
 

 

TÍTULO DA OBRA 
 
 

Nº ISBN 
 

NOME DO AUTOR/TRADUTOR 
 
 

NOME DA EDITORA 
 
 

 

Endereço 
 

CEP 
 

Município 
 
 

E-Mail 
 
 

Telefone fixo / celular/whatsApp Site / Facebook 
 

Local de Nascimento 
 

UF 
 

 

CATEGORIAS: escolher apenas uma  

(  ) Infantil 

(  ) Juvenil 

(  ) Poesia 

(  ) Conto 

(  ) Crônica 

(  ) Ficção: romance / novela 

(  ) Ilustração 

(  ) Texto Dramático  

(  ) Especial 

(  ) Tradução 

(  ) História em Quadrinhos 
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ANEXO II 

 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  

 
EDITORA 

 

 

 

 

TÍTULO DA OBRA        
                                                                            
 

Nº ISBN 
 

NOME DA EDITORA 
 
 

NOME DO AUTOR 
 
 

 

Endereço 
 

CEP 
 

Município 
 
 

E-Mail 
 
 

Telefone fixo / celular/whatsApp Site / Facebook 
 

CNPJ 
 

Nome do Representante Legal 
 

Endereço 
 

CEP 
 
 

Município 
 
 

E-Mail 
 

Telefone fixo / celular/whatsApp 
 

Site / Facebook 
 
 

 

CATEGORIAS: escolher apenas uma  

(  ) Infantil 

(  ) Juvenil 

(  ) Poesia 

(  ) Conto 

(  ) Crônica 

(  ) Ficção: romance / novela 

(  ) Ilustração 

(  ) Texto Dramático  

(  ) Especial 

(  ) Tradução 

(  ) História em Quadrinhos 
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ANEXO III 

  

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E VERACIDADE 

Autor 

  

 

 

Eu, __________________________________________________________,                                                                       

autor(a)/tradutor(a) da obra ____________________________________, declaro 

estar ciente da inscrição, assim como das regras dispostas no Regulamento 

do Prêmio Minuano de Literatura. Declaro também a veracidade das 

informações prestadas no formulário de inscrição e neste documento, sob 

pena de cancelamento da participação no referido Prêmio. 

 

  

  

 

 

Assinatura___________________________________________________ 

Nome _______________________________________________________ 

Data: ________________________________________________________ 
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ANEXO IV 

  

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E VERACIDADE 

Editora  

 

 

Eu, __________________________________________________________,                                                                       

representante legal da Editora ____________________________________, 

declaro que o autor da obra inscrita por mim está ciente da inscrição, assim 

como das regras dispostas no Regulamento do Prêmio Minuano de Literatura. 

Declaro também a veracidade das informações prestadas no formulário de 

inscrição e neste documento, sob pena de cancelamento da participação no 

referido Prêmio. 

 

  

  

 

 

Assinatura___________________________________________________ 

Nome _______________________________________________________ 

Data: ________________________________________________________ 

 


