
Prorrogadas as inscrições para o Prêmio
Governo de Minas Gerais de Literatura
Seg 19 janeiro

O Edital 2014 do Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura, lançado pela Secretaria de Estado
de Cultura (SEC) como forma de incentivar a produção literária mineira e brasileira, teve seu prazo
para inscrições prorrogado até o dia 6 de março de 2015.

Em sua 8ª Edição, o Prêmio vai distribuir R$ 212 mil (duzentos e doze mil reais) para as seguintes
categorias: Conjunto da Obra; Poesia; Ficção e Jovem Escritor Mineiro. Cada participante pode
inscrever apenas uma obra inédita por categoria.

Os autores concorrerão a R$ 25 mil (por categoria) nas categorias Poesia e Ficção. Já o vencedor
na categoria Jovem Escritor Mineiro receberá parcelas de R$ 7 mil, durante seis meses (totalizando
R$ 42 mil), para a pesquisa e elaboração de um livro. O homenageado pelo Conjunto da Obra
receberá R$ 120 mil.

Nas categorias Poesia e Ficção, o Prêmio é aberto a escritores iniciantes e/ou profissionais,
maiores de 18 anos, nascidos (ou naturalizados) e residentes em território nacional. Já a categoria
Jovem Escritor Mineiro é restrita a pessoas com idade entre 18 e 25 anos, nascidas em Minas
Gerais ou residentes no Estado há pelo menos cinco anos.

A categoria Homenagem Conjunto da Obra não receberá inscrições já que uma comissão
especialmente designada indica um autor cuja obra seja, em seu conjunto, de inegável qualidade e
relevância para a literatura brasileira, e que tenha também contribuído de maneira decisiva para
novos rumos da produção e/ou crítica literárias brasileiras.

Os interessados devem protocolar suas obras, conforme orientações do edital, até o dia 6 de março,
das 10h às 17h, no Suplemento Literário de Minas Gerais. O endereço é a avenida João Pinheiro,
342, Belo Horizonte/MG – CEP 30130-180. O material também poderá ser enviado pelos Correios
para o endereço indicado. Neste caso, a data da postagem feita até o último dia de inscrição será o
critério para análise do prazo.

Sobre o Prêmio

O Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura foi lançado em dezembro de 2007, para promover
e divulgar a literatura brasileira, reconhecendo grandes nomes nacionais e abrindo espaço para os
jovens escritores mineiros. O prêmio é dividido em quatro categorias: I - Conjunto da Obra
(homenagem a um escritor brasileiro em atividade), II - Poesia, III - Ficção e IV - Jovem Escritor
Mineiro.

Em todas as categorias, as obras não podem ter sido publicadas anteriormente, seja de forma
impressa ou virtual.

http://www.cultura.mg.gov.br/


Conjunto da obra

Na categoria Conjunto da Obra, prêmio dado a escritores com notória contribuição ao
desenvolvimento da literatura brasileira, já foram homenageados os escritores e críticos literários
Antonio Candido de Mello e Souza, na edição de lançamento em 2007; Sérgio Sant`Anna (2008);
Luis Fernando Veríssimo (2009); Silviano Santiago (2010); Affonso Ávila (2011); e Rui Mourão
(2012) e Ferreira Gullar, na última edição.

Serviço:

Edital Prêmio Governo de Minas de Literatura

Inscrições: até 6 de março de 2015

Endereço para entrega de propostas: Suplemento Literário de Minas Gerais
(Avenida João Pinheiro, 342, Centro - Belo Horizonte/MG - CEP 30130-180)
Entrega presencial (das 10h às 17h) ou via Correios

Informações: (31) 3269-1140


