
 
36ª FeLiB - EDITAL 1 – EDITAL NACIONAL PARA LANÇAMENTOS DE 

LIVROS E SESSÕES DE AUTÓGRAFOS 

 

O IPCB- Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro e a Câmara do 

Livro do Distrito Federal (CLDF) tornam público o Chamamento Simplificado de 

seleção de 130 autores para a realização de sessões de autógrafos e de lançamentos 

literários durante a 36ª Feira do Livro de Brasília - FeLiB, que será realizada de 17 a 

26 de junho de 2022, no Complexo Cultural da República (Esplanada dos Ministérios), 

em Brasília-DF.  

 

1.DO OBJETO  

 

O presente Edital tem por objeto o convite e seleção de 130 escritores(as), quadrinistas, 

cordelistas e ilustradores para a realização de lançamentos ou sessões de autógrafos 

que comporão a programação oficial dos Espaços do Autor Lucília Garcez e Santiago 

Naud. 

 

1.1 Podem participar do chamamento escritores(as), quadrinistas, cordelistas e 

ilustradores(as) interessados(as) e residentes em qualquer parte do Brasil. 

 

1.2 É assegurado o direito ao pleito das vagas a qualquer interessado(a) que preencha 

as exigências estabelecidas neste Edital. 

 

1.3 O processo do Edital se desenvolverá da seguinte forma: a) Inscrição; b) Seleção; 

c) Publicação do resultado; d) Execução/lançamento/autógrafos 

 

1.4 Este Edital não prevê o custeio de cachês, deslocamento, estadia e alimentação de 

escritores(as), quadrinistas, cordelistas e ilustradores(as). 

 

1.5 Horários para lançamento nos dias 17, 20, 21, 22, 23 e 24 de junho, no Espaço do 

Autor Lucília Garcez: 9h20 às 10h20; 10h35 às 11h35; 14h30 às 15h30; 15h45 às 

16h45; 17h às 18h; 18h15 às 19h15 e 19h30 às 20h30. 

 

1.6 Horários para lançamento nos dias 18, 19 e 25 de junho, no Espaço do Autor 

Lucília Garcez: 11h às 12h; 14h35 às 15h35;15h50h às 16h50; 17h05 às 18h05; 

18h20 às 19h20 e 19h35 às 20h35. No dia 26 de junho: 11h às 12h; 14h35 às 

15h35; 15h50h às 16h50; 17h05 às 18h05; 18h20 às 19h20. 

 

1.7 Horários para lançamento nos dias 17, 20, 21, 22, 23 e 24 de junho, no Espaço do 

Autor Santiago Naud: 9h30 às 10h30; 10h45 às 11h45; 14h40 às 15h40; 15h55 às 

16h55; 17h10 às 18h10; 18h25 às 19h25 e 19h40 às 20h40. 

 



 
1.8 Horários para lançamento nos dias 18, 19 e 25 de junho, no Espaço do Autor 

Santiago Naud: 11h10 às 12h10; 14h45 às 15h45;16h às 17h; 17h15 às 18h15; 

18h30 às 19h30 e 19h45 às 20h45. No dia 26 de junho: 11h10 às 12h10; 14h45 às 

15h45; 16h às 17h; 17h15 às 18h15; 18h30 às 19h30. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1. As inscrições ficarão abertas no período de 30 de maio a 08 de junho de 2022.  

 

2.2. Os(as) interessados(as) poderão participar do processo seletivo nas seguintes 

categorias: autores(as), quadrinistas, cordelistas e ilustradores(as). 

 

2.3. Para inscrição neste Edital, os(as) proponentes devem encaminhar preenchida 

a Ficha de Inscrição (Anexo 1) acompanhada de portfólio -biografia, capa do livro 

em alta definição, foto do(a) autor(a)-, para o correio 

eletrônico: felibedital1@gmail.com 
 
 

3. DAS SESSÕES DE AUTÓGRAFOS E LANÇAMENTOS 

 

3.1. Ao ser selecionado o(a) escritor(a) fará jus a um tempo de 60 minutos em um 

dos dois espaços do autor – Lucília Garcez ou Santiago Naud - para lançar ou 

autografar o seu livro.  

 

3.2. As sessões serão compostas por dois momentos: o primeiro, contempla uma 

exposição oral realizada pelo autor e o segundo, a sessão de autógrafos ou 

lançamento propriamente dita. O tempo deve ser bem administrado, visto que a 

fala e os autógrafos não podem extrapolar a 60 minutos por respeito ao(à) autor(a) 

que usará o espaço na sequência.  

 

3.3. Caso o(a) autor(a) queira continuar a autografar o seu livro, deverá se 

encaminhar para algum estande, em que tiver recebido antecipadamente 

autorização para continuar a sessão. Salvo casos especiais discutidos e aprovados 

previamente pelo Comitê Organizador. 

 

3.4. Autores(as) selecionados(as) para um determinado dia e horário, não poderão 

ocupar as mesas vagas com lançamentos indevidos, permanecer nas sessões em 

horários extras, ou fazer sessões de autógrafos que não forem previamente 

autorizadas pelo Comitê Organizador.  

 

3.5. O autor(a) selecionado(a) deverá, como contrapartida, convidar um(a) 

mediador(a) para lhe acompanhar durante a sessão. Ele terá a função de lhe 
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apresentar, fazer perguntas, controlar o tempo e, eventualmente, receber as 

perguntas do público.  

 

3.6. O Espaço do Autor contará com sonorização, microfone e mobiliário para o 

acolhimento dos convidados. 

 

 

4. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Somente serão admitidos(as) neste chamamento os interessados que 

atenderem a todas as exigências contidas neste Edital e seus anexos. 

 

4.2. O(a) escritor(a) poderá participar de apenas uma sessão de autógrafos ou de 

um lançamento. 

 

4.3. Todos os(as) autores(as) selecionados(as) comprometem-se a:  

 

4.3.1Apresentar no dia do evento, um banner de 80 cm de largura por 1m de 

comprimento com a foto do livro a ser autografado; 

 

4.3.2 Levar um colaborador para o Espaço do Autor que possa se responsabilizar 

pelo transporte e venda do livro que será lançado/autografado durante o seu 

horário. 

 

5. DAS VEDAÇÕES 

 

5.1. Não serão aceitas inscrições que contenham quaisquer conteúdos que 

infrinjam as leis vigentes no país.  

 

5.2. Não será habilitado(a) o(a) escritor(a) que deixar de prestar informações 

complementares solicitadas durante o processo de chamamento, por meio de 

envio de e-mail indicado no formulário de inscrição. 

 

5.3. As propostas serão avaliadas e selecionadas pelo Comitê Organizador.  

 

5.4. Todas as propostas entregues serão avaliadas seguindo os seguintes critérios: 

qualidade artística e técnica dos candidatos; currículo/portfólio e detalhamento 

claro e coerente da proposta. 

 

6. DO RESULTADO 

 

6.1. O resultado da seleção será publicado/divulgado no dia 10 de junho de 2022. 

 



 
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

7.1. Caberá ao Comitê Organizador a escolha das propostas e não haverá recursos 

quanto à decisão. 

 

7.2. Os equipamentos (banner, caneta, livros), instrumentos de uso pessoal 

deverão ser disponibilizados pelos(as) escritores selecionados(as), que se 

responsabilizarão por eles. 

 

7.3. O envio de inscrições implica na total aceitação deste Edital. 

7.4. Ao ter o seu projeto e/ou atividade selecionada, o(a) proponente autoriza a 

36ª Feira do Livro de Brasília, a utilizar nas peças de divulgação do projeto: fichas 

técnicas, fotografia e materiais enviados na inscrição. 

 

7.5. Consideram-se peças de divulgação: vídeos, relatórios, catálogos e demais 

produtos resultantes do projeto. 

 

7.6. O material de divulgação produzido ou disponibilizado para a 36ª Feira do 

Livro de Brasília, e os registros das apresentações (em foto, vídeo e áudio) ficarão 

à disposição do IPCB- Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro 

e da Câmara do Livro do DF como material institucional, sem qualquer custo 

adicional, por prazo indeterminado. 

 

7.7. Todos os participantes escolhidos por este edital receberão CERTIFICADO 

DE PARTICIPAÇÃO na 36ª Feira do Livro de Brasília. 

 

7.8. Outras informações poderão ser solicitadas pelo correio eletrônico: 

felibedital1@gmail.com  

 

Brasília/DF, 30 de maio de 2022 

 

Comitê Organizador 
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36ª FEIRA DO LIVRO DE BRASÍLIA 

Anexo 1- Ficha de inscrição para Sessão de Autógrafos ou Lançamento de Livro 

 

 

PROFESSOR?   (    ) Sim  (    ) Não 

 

*Lançamento (   ) Sim  (    ) Não  

Em caso de lançamento, será de qual edição?  

 

Para livro já lançado anteriormente no Distrito Federal 

*Sessão de autógrafos (  ) Sim  (    ) Não  

 

Dados do proponente 

NOME | RAZÃO SOCIAL 

 

ENDEREÇO – Mencionar a Cidade e o CEP 

também 

CPF | CNPJ 

  

TELEFONE  

 

Dia e horário pretendidos? E-MAIL 

 

Dia____________________ 

 

Horário ________________ 

 

 

SITE | BLOG 

 

 

Nome da Obra:  

______________________________________________________________________

_______________ 

 

Resumo  da Obra: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Biografia simplificada do (a) autor (a):  

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 


