
PREFEITURA DE SUZANO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

COORDENAÇÃO DE LITERATURA 

Cadastramento de projetos em Contos e Poesias em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

 

A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) através da Coordenação de Literatura, no uso das suas 

atribuições legais, FAZ SABER que estão abertas as inscrições para o cadastramento de projetos 

em Contos e Poesias em Libras. 

A ação visa premiar 12 (doze) obras literárias na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como 

forma de fomento e inclusão da população surda nas ações culturais do município. A SMC 

entende que iniciativas desta natureza são importantes não apenas no âmbito da acessibilidade, 

mas porque o patrimônio cultural de uma cidade é construído coletivamente a partir das múltiplas 

realidades de cada agente. Diversos estudos e ações têm mostrado o rico potencial literário da 

Língua de Sinais, não só pelo caráter dialógico da literatura em si, mas pela ação empoderadora 

da mesma a partir do protagonismo das pessoas surdas na sua feitura e adaptação de obras 

literárias. Sendo assim, a Secretaria de Cultura de Suzano busca com esse projeto oferecer o 

devido protagonismo nas ações culturais literárias oferecidas pela pasta 



 

REGULAMENTO 

OBJETIVOS 

1 – Cadastrar projetos de criação inédita de poesias e contos por pessoas surdas ou com 

deficiência auditiva que deverá ser entregue de forma virtual a ser apresentada nos canais de 

comunicação da Prefeitura de Suzano e da Secretaria Municipal de Cultura. 

2 – Estimular o processo de políticas culturais para a comunidade surda na cidade de Suzano, 

bem como incentivar a acessibilidade no setor cultural. 

3 – Apoiar artistas surdos que tenham vínculo com Suzano. O vínculo pode ser artístico, 

empregatício, residencial ou escolar. 

 

INSCRIÇÕES 

4 - O período de inscrições acontecerá de 28 de abril até as 17h do dia 28 de junho de 2021. 

5 - O proponente deverá enviar o vídeo pronto na Língua Brasileira de Sinais (Libras): 

a - O vídeo poderá conter legendas; 

b - Obrigatoriamente o proponente deverá enviar o vídeo com o áudio da interpretação da 

obra que poderá ser uma gravação em off ou simultaneamente; 

c - No momento da inscrição, juntamente com o vídeo o proponente também deverá enviar 

o texto da poesia ou conto em português, em formato PDF; 

6 - Cada apresentação deve ter entre 3 (três) a 10 (dez) minutos de duração no máximo. 

7 - Cada proponente poderá se inscrever com apenas 1(um) projeto. 

8 - A pessoa que está realizando a inscrição deve ser o único autor da obra e o trabalho inscrito 

deverá ser uma criação individual do artista participante e precisa ser apresentado em formato de 

vídeo. 

9 - O credenciamento será dividido em 2 (duas) categorias: juvenil e geral. 

a - Poderá se inscrever na categoria juvenil, pessoa física a partir dos 10 (dez) anos aos 15 

(quinze) anos, desde que resida no município ou que comprove vínculo artístico, residencial, 

empregatício ou escolar com a cidade. 



b - Poderá se inscrever na categoria geral, pessoa física a partir dos 16 (dezesseis) anos, 

desde que resida no município ou que comprove vínculo artístico, residencial, empregatício ou 

escolar com a cidade. 

10 - Caso o proponente seja menor de 18 (dezoito) anos será necessário autorização dos pais ou 

responsáveis para efetivar a inscrição. Sendo necessário imprimir o modelo no Anexo 1 para 

preencher os dados (arquivo único em pdf com no máximo 5MB). 

11 - Será vedada a participação de Pessoa Jurídica, servidores públicos da Prefeitura de Suzano 

e prestadores de serviço terceirizados pela Secretaria Municipal de Cultura. 

12 - Não serão aceitos trabalhos inacabados ou em processo de elaboração. 

13 - As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet através de acesso ao formulário 

pelo site www.culturadesuzano.com.br/editais e deverá conter as seguintes informações: 

I - Nome do proponente; 

II - Número de telefone do proponente; 

III - Fotocópia de algum documento oficial com foto que conste o número do RG e 

do CPF do proponente (arquivo único em pdf com no máximo 5MB); 

IV - Fotocópia do CPF do proponente. Caso o documento anexado já possua o 

número do CPF não é obrigatório preencher esse item (arquivo único em pdf com no 

máximo 5MB); 

V - Comprovante de vínculo artístico, residencial, empregatício ou escolar do 

proponente (arquivo único em pdf com no máximo 5MB); 

VI - Laudo médico que comprove a surdez ou deficiência auditiva (arquivo único 

em pdf com no máximo 5MB); 

VII - Autorização dos pais ou responsáveis caso o proponente seja menor de 18 

(dezoito) anos, devidamente assinada e acompanhada de algum documento oficial com 

foto que conste o número do RG e do CPF do responsável pela criança ou adolescente 

(arquivo único em pdf com no máximo 5MB); 

VIII - Vídeo hospedado no Google Drive com acesso aberto e sem tempo de 

expirar; 

IX - Cópia da obra (poesia ou conto) traduzida para a língua portuguesa (arquivo 

único em PDF com no máximo 5MB); 

X - O autor da obra, bem como demais pessoas que apareçam no vídeo ou 

utilizam a sua voz para interpretar devem assinar um termo de autorização de imagem e 



voz e que estas serão utilizadas nos canais de comunicação da Prefeitura de Suzano 

(Anexo 2 arquivo único em PDF com no máximo 5MB); 

SELEÇÃO 

14 - Os trabalhos serão selecionados por uma equipe exclusiva para isso indicada pela Secretaria 

Municipal de Cultura, considerando-se, além dos critérios subjetivos poéticos, o cumprimento de 

todas as regras estabelecidas neste edital.  

15 - Serão selecionadas o total de 12 (doze) obras, sendo 04 (quatro) para a categoria juvenil 

englobando contos ou poesias; e 8 (oito) para a categoria geral, sendo 04 (quatro) poesias e 04 

(quatro) contos. 

16 - O valor da premiação será de R$ 800,00 (oitocentos reais) por cada obra. 

17 - Caso não seja possível selecionar 04 (quatro) obras de uma determinada categoria, seja por 

insuficiência de inscrições ou por indeferimento destas, as vagas restantes poderão ser 

remanejadas para outra categoria com a finalidade de se premiar 12 obras.  

18 - Caso haja ampliação da dotação orçamentaria, os projetos suplentes serão convocados de 

acordo com a ordem de classificação. 

19 - Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após a lista final de premiados. 

20 - Os critérios de avaliação serão: 

 

 

Descrição 

 
 
 

Coesão e coerência da produção literária 

 

Uso de recursos poéticos em conformidade com a língua materna. 
 
 

Originalidade temática, qualidade e relevância na formação literária 
 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

21 - O responsável pela inscrição assume exclusiva e irrestrita responsabilidade por quaisquer 

reivindicações relacionadas ao trabalho selecionado baseadas em eventuais violações de direitos 



de imagem, direitos de propriedade intelectual, plágio ou qualquer violação de direitos de 

terceiros, respondendo integralmente por qualquer dano e/ou prejuízo que venha a causar a 

Prefeitura de Suzano por esses motivos, inclusive pela omissão de informações. 

22 - A Secretaria Municipal de Cultura de Suzano não se responsabiliza pelos problemas técnicos 

no ato do envio dos projetos. 

23 - Não será permitida nenhuma manifestação artística que possua em seu conteúdo 

mensagens racistas, homofóbicas, misóginas, que ofenda a moral alheia, antidemocráticas 

ou que defenda práticas ilegais, cabendo à Prefeitura de Suzano retirar o conteúdo do ar 

em qualquer momento, indiciar legalmente os responsáveis pelo material e excluir da lista 

de contemplados.  

24 - Cronograma do Concurso de Contos e Poesias em Libras: 

 

 

 

 

 

 

 

25 - As obras contempladas serão exibidas nos canais oficiais da Secretaria Municipal de Cultura 

de acordo com o calendário, que será estabelecido pela própria secretaria. 

26 - Dúvidas e informações podem ser esclarecidas junto à Secretaria Municipal de Cultura pelo 

contato pelo e-mail: secretariadeculturadesuzano@gmail.com, pelo telefone 4747-4180 (ramal 

201) ou pelo site www.culturadesuzano.com.br/editais 

CRONOGRAMA DO CONCURSO DE CONTOS E POESIAS EM LIBRAS 

De 28 de abril a 28 de junho Publicação do Cadastro e período de 

inscrição 

12 de julho Divulgação dos projetos contemplados e 

suplentes 

mailto:secretariadeculturadesuzano@gmail.com


PREFEITURA DE SUZANO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

Coordenação de Literatura 

ANEXO 1 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA 

PRESENÇA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE NA OBRA 
 

 

Eu ____________________________________________ CPF: __________________________ 

responsável legal pela criança e/ou adolescente ______________________________________ 

RG ou CERTIDÃO DE NASCIMENTO_________________________________ autorizo a sua 

participação no cadastramento de projetos em Contos e Poesias em Libras tendo ciência que 

caso a obra seja contemplada, estará disponível sua publicação, exibição, divulgação e 

veiculação, em caráter virtual 

 

 

_____, ____ de __________________ de 2021 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do responsável legal 

CPF 



PREFEITURA DE SUZANO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

Coordenação de Literatura 

ANEXO 2 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E SOM  

MODELO 1  

 

Neste ato, e para os fins de direito, eu ____________________________________________, 

CPF: ____________________________, autorizo o uso de minha imagem e voz, na obra 

_____________________________________, tendo como para fins de Inscrição no 

cadastramento de projetos em Contos e Poesias em Libras tendo ciência que caso a obra seja 

contemplada, estará disponível sua exibição em caráter virtual, publicação, divulgação e 

veiculação pela Prefeitura de Suzano.  

 

 

_________________, ____ de __________________ de 2021 

 

 

 

_________________________________________________ 

assinatura



PREFEITURA DE SUZANO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

Coordenação de Literatura 

ANEXO 2 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E SOM  

MODELO 2 

Neste ato e para os fins de direito, os nomes abaixo relacionados autorizam o uso da voz e imagem na obra ________________________ 

tendo como proponente _________________________________________, para fins de Inscrição no cadastramento de projetos em Contos e 

Poesias em Libras tendo ciência que caso a obra seja contemplada, estará disponível sua exibição em caráter virtual, publicação, divulgação e 

veiculação pela Prefeitura de Suzano.  

NOME RG CPF FUNÇÃO NO 

PROJETO 

ASSINATURA 

     

     

     

     

     

     

 


