
Do Concurso
1. O Concurso Literário da Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto, criado pela 
Academia Ribeirãopretana de Letras (ARL), é uma realização da Fundação do Livro 
e Leitura de Ribeirão Preto, com o apoio da Academia de Letras e Artes de Ribeirão 
Preto, União Brasileira de Escritores/RP, União dos Escritores Independentes, Casa 
do Poeta e do Escritor, União Brasileira dos Trovadores, Ordem dos Velhos Jornalis-
tas e Proyecto Cultural SUR/Brasil.
2. Foi criada uma comissão responsável pela organização do Concurso.
3. O Concurso divide-se em duas Categorias: Estudantil Municipal (Escolas Públicas 
e/ou Privadas), e Adulto que será realizado em âmbito nacional. Os homenageados 
da 17ª Feira do Livro são: patrono: Chaim Zaher; país: Portugal; autor: Fernando 
Pessoa; autor infanto-juvenil: Ricardo Azevedo; autora da terra: Rosa Maria de Britto 
Cosenza; autor educação: Cesar Nunes; professora: Maris Ester Souza.
Os temas foram determinados focando os homenageados.
Da Categoria Estudantil
4. A Categoria Estudantil divide-se em 3 (três) modalidades: Desenho, Poema e Livre 
Interpretação.
Da Modalidade Desenho Infantil
5. Poderão participar do Concurso Estudantil Municipal, na modalidade Desenho, 
alunos matriculados no município de Ribeirão Preto, na faixa etária de até 10 (dez) anos.
6. O tema é “Em um passe de mágica, a leitura cria uma visão de mundo” 
(adaptação do texto de Ricardo Azevedo)
7. As obras devem ser inéditas, entendendo-se assim que os trabalhos inscritos 
não tenham sido publicados, sob qualquer forma, independente de sua �nali-
dade.
8. A Escola será responsável pela seleção dos 3 (três) melhores trabalhos, realiza-
dos em sala de aula.
9. Os trabalhos deverão ser entregues em 4 (quatro) cópias coloridas (fotocópia) 

do trabalho, em formato A4 (21x29,7cm), sem molduras, com as seguintes identi�-
cações localizadas no verso, na horizontal inferior: pseudônimo, título e ano de 
produção.
10. O participante deverá colocar as 4 (quatro) vias do trabalho num envelope 
grande, e por fora escrever: Categoria Estudantil Municipal, Modalidade Desenho e 
o pseudônimo.
11. Dentro desse envelope grande, incluir outro menor, lacrado, contendo externa-
mente apenas o pseudônimo e o título do desenho, e internamente o título do 
trabalho, nome e endereço completos, telefone, idade, nome da Instituição de 
Ensino, série que frequenta, e nome do (a) professor(a).
12. Os trabalhos deverão ser inscritos na Instituição de Ensino a que pertençam, que 
remeterá os 3 (três) melhores selecionados, diretamente ou pelo correio. Os trabalhos 
entregues pessoalmente deverão ser protocolados no seguinte endereço: Etiqueta: 
A/C Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto. Concurso Literário Fernando Pessoa 
- 17ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto. Endereço: Fundação do Livro e Leitura 
de Ribeirão Preto. Rua Mariano Siqueira, 81. CEP 14.020-188. Ribeirão Preto - SP.
Da Modalidade Poema Estudantil
13. Poderão participar do Concurso Estudantil Municipal, na modalidade Poema, 
alunos matriculados no município de Ribeirão Preto, na faixa etária de 11  a 13 anos.
14. O tema é “Quem não vê bem uma palavra, não pode ver bem uma alma” (Fernan-
do Pessoa).
15. As obras devem ser inéditas, entendendo-se assim que os trabalhos inscritos 
não tenham sido publicados, sob qualquer forma, independente de sua �nalidade.
16. A Escola será responsável pela seleção dos 3 (três) melhores trabalhos, realiza-
dos em sala de aula e rigorosamente corrigidos.
17. O trabalho deve ter no mínimo 3 (três) versos e máximo de 14 (catorze) versos.
18. Os trabalhos devem ser apresentados em 1 (um) CD e em 4 (quatro) vias, datilo-
grafadas ou digitadas em fonte Arial, tamanho 12, espaço 1,5, em papel A4, de um 
lado só do papel, contendo apenas o título, o pseudônimo e o texto.
19. O participante deverá colocar o CD e as 04 (quatro) vias do trabalho num enve-
lope grande, e escrever na parte de fora: Categoria Estudantil Municipal, Modali-
dade Poema e o pseudônimo.
20. Dentro desse envelope grande, incluir outro menor, lacrado, contendo externa-
mente apenas o pseudônimo e o título do Poema, e internamente o título do 
trabalho, nome e endereço completos, telefone, idade, nome da Instituição de 
Ensino, série que frequenta, e nome do (a) professor (a).
21. Os trabalhos deverão ser inscritos na Instituição de Ensino a que pertençam, que 
remeterá os 3 (três) melhores selecionados, diretamente ou pelo correio. Os trabalhos 
entregues pessoalmente deverão ser protocolados no seguinte endereço: Etiqueta: 
A/C: Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto.  Concurso Literário Fernando 
Pessoa - 17ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto. Endereço: Fundação do Livro e 
Leitura de Ribeirão Preto. Rua Mariano Siqueira, 81. CEP 14.020-188. Ribeirão Preto - SP

Da Modalidade Livre Interpretação
22. Poderão participar do Concurso Estudantil Municipal, na modalidade Livre Inter-
pretação, alunos matriculados no município de Ribeirão Preto de 14  a 17 anos.
23. O tema está vinculado ao projeto Combinando Palavras do qual os estudantes  
participam.
24. As obras devem ser inéditas, entendendo-se assim que os trabalhos inscritos não 
tenham sido publicados, sob qualquer forma, independente de sua �nalidade.
25. A escola será responsável pela seleção dos 3 melhores trabalhos, realizados em 
sala de aula e rigorosamente corrigidos.
26. O trabalho deve ter no máximo 3 (três) laudas, com 30 (trinta) linhas cada uma.
27. Os trabalhos devem ser apresentados em 1 (um) CD e em 4 (quatro) vias, datilo-
grafadas ou digitadas em fonte Arial, tamanho 12, espaço 1,5, em papel A4, de um 
lado só do papel, contendo apenas o título, o pseudônimo e o texto.
28. O participante deverá colocar o CD e as 4 (quatro) vias do trabalho num envelope 
grande, e por fora escrever: Categoria Estudantil Municipal, Modalidade Livre Inter-
pretação e o pseudônimo.
29. Dentro desse envelope grande, incluir outro menor, lacrado, contendo externa-
mente apenas o pseudônimo e o título do Conto, e internamente o título do 
trabalho, nome e endereço completos, telefone, idade, nome da Instituição de 
Ensino, série que frequenta, e nome do(a) professor(a).
30. Os trabalhos deverão ser inscritos na Instituição de Ensino a que pertençam, que 
remeterá os 3 (três) melhores selecionados, diretamente ou pelo correio. Os 
trabalhos entregues pessoalmente deverão ser 
protocolados no seguinte endereço: Etiqueta: A/C: Fundação do Livro e Leitura de 
Ribeirão Preto.  Concurso Literário Fernando Pessoa - 17ª Feira Nacional do Livro de 
Ribeirão Preto. Endereço: Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto. Rua Mariano 
Siqueira, 81. CEP 14.020-188. Ribeirão Preto - SP.
Da Categoria Adulto
31. A Categoria Adulto modalidade: Poema, Crônica ou Conto.
Da Modalidade Poema, Crônica ou Conto
32. Poderão participar da categoria adulto, modalidade Poema, Crônica ou Conto, 
pessoas a partir de 18 (dezoito) anos, que sejam moradores no Brasil.
33. O tema é “Quem não vê bem uma palavra, não pode ver bem uma alma” (Fernan-
do Pessoa).
34. As obras devem ser inéditas, entendendo-se assim que os trabalhos inscritos não 
tenham sido publicados, sob qualquer forma, independente de sua �nalidade.
35. O trabalho, se poema, deve ter no mínimo 3 (três) versos e no máximo 50 
(cinquenta) versos. Se crônica, deve ter no máximo 2 (duas) laudas, com 30 (trinta) 
linhas cada uma.  Se conto, deve ter no máximo 3 (três) laudas, com 30 (trinta) linhas 
cada uma. 
36. Os trabalhos devem ser apresentados em 1 (um) CD e em 4 (quatro) vias, datilo-
grafadas ou digitadas em fonte Arial, tamanho 12, espaço 1,5, em papel A4, de um 

lado só do papel, contendo apenas o título, o pseudônimo e o texto.
37. O participante deverá colocar o CD e as 4 (quatro) vias do trabalho num envelope 
grande, e por fora escrever: Categoria Adulto, Modalidade Poema, Crônica ou Conto 
e o pseudônimo.
38. Dentro desse envelope grande, incluir outro menor, lacrado, contendo externa-
mente apenas o pseudônimo e o título da Crônica e internamente o título do trabalho, 
nome e endereço completos, telefone, cópias do RG e do comprovante de residência.
39. Os trabalhos poderão ser inscritos pessoalmente ou pelo correio. Os trabalhos 
entregues pessoalmente deverão ser protocolados no seguinte endereço: Etiqueta: 
A/C: Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto.  Concurso Literário Fernando 
Pessoa - 17ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto. Endereço: Fundação do Livro e 
Leitura de Ribeirão Preto. Rua Mariano Siqueira, 81. CEP 14.020-188. Ribeirão Preto - SP.
Das Inscrições
40. As inscrições deverão ser feitas no período de 15/04/17 a 16/05/17. Para os 
trabalhos remetidos pelo correio, será considerada a data da postagem.
41. O material recebido que não obedecer às regras estabelecidas no presente regu-
lamento será automaticamente desclassi�cado.
42. Cada participante poderá inscrever-se apenas com um trabalho em cada modalidade.
43. Não poderão inscrever-se nesse Concurso pessoas direta ou indiretamente 
ligadas à organização do mesmo.
Do Julgamento
44. O julgamento será realizado por pro�ssionais escolhidos pela Comissão Organizadora.
45. O resultado será divulgado a partir do dia 01/06/2017, no site: 
www.fundacaodolivroeleiturarp.com e nos meios de comunicação em geral.
46. Os trabalhos não serão devolvidos e não haverá cessão dos mesmos, ou seja, os 
direitos sobre o conteúdo dos trabalhos continuarão com seus respectivos autores.
Da Premiação
47. A premiação será realizada no dia 11/06/2017 - domingo, às 11h. 
48. Os prêmios, livros e cursos educativos a serem divulgados no dia da entrega. 
serão gentilmente cedidos pela Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto.
Disposições Gerais
49. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, cujas decisões 
são soberanas e irrecorríveis.
50. As obras não selecionadas entre as 3 (três) em cada categoria serão incineradas.
Informações e Dúvidas
51. Informações e dúvidas: Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, telefone 
(16) 3911-1050.
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Do Concurso
1. O Concurso Literário da Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto, criado pela 
Academia Ribeirãopretana de Letras (ARL), é uma realização da Fundação do Livro 
e Leitura de Ribeirão Preto, com o apoio da Academia de Letras e Artes de Ribeirão 
Preto, União Brasileira de Escritores/RP, União dos Escritores Independentes, Casa 
do Poeta e do Escritor, União Brasileira dos Trovadores, Ordem dos Velhos Jornalis-
tas e Proyecto Cultural SUR/Brasil.
2. Foi criada uma comissão responsável pela organização do Concurso.
3. O Concurso divide-se em duas Categorias: Estudantil Municipal (Escolas Públicas 
e/ou Privadas), e Adulto que será realizado em âmbito nacional. Os homenageados 
da 17ª Feira do Livro são: patrono: Chaim Zaher; país: Portugal; autor: Fernando 
Pessoa; autor infanto-juvenil: Ricardo Azevedo; autora da terra: Rosa Maria de Britto 
Cosenza; autor educação: Cesar Nunes; professora: Maris Ester Souza.
Os temas foram determinados focando os homenageados.
Da Categoria Estudantil
4. A Categoria Estudantil divide-se em 3 (três) modalidades: Desenho, Poema e Livre 
Interpretação.
Da Modalidade Desenho Infantil
5. Poderão participar do Concurso Estudantil Municipal, na modalidade Desenho, 
alunos matriculados no município de Ribeirão Preto, na faixa etária de até 10 (dez) anos.
6. O tema é “Em um passe de mágica, a leitura cria uma visão de mundo” 
(adaptação do texto de Ricardo Azevedo)
7. As obras devem ser inéditas, entendendo-se assim que os trabalhos inscritos 
não tenham sido publicados, sob qualquer forma, independente de sua �nali-
dade.
8. A Escola será responsável pela seleção dos 3 (três) melhores trabalhos, realiza-
dos em sala de aula.
9. Os trabalhos deverão ser entregues em 4 (quatro) cópias coloridas (fotocópia) 

do trabalho, em formato A4 (21x29,7cm), sem molduras, com as seguintes identi�-
cações localizadas no verso, na horizontal inferior: pseudônimo, título e ano de 
produção.
10. O participante deverá colocar as 4 (quatro) vias do trabalho num envelope 
grande, e por fora escrever: Categoria Estudantil Municipal, Modalidade Desenho e 
o pseudônimo.
11. Dentro desse envelope grande, incluir outro menor, lacrado, contendo externa-
mente apenas o pseudônimo e o título do desenho, e internamente o título do 
trabalho, nome e endereço completos, telefone, idade, nome da Instituição de 
Ensino, série que frequenta, e nome do (a) professor(a).
12. Os trabalhos deverão ser inscritos na Instituição de Ensino a que pertençam, que 
remeterá os 3 (três) melhores selecionados, diretamente ou pelo correio. Os trabalhos 
entregues pessoalmente deverão ser protocolados no seguinte endereço: Etiqueta: 
A/C Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto. Concurso Literário Fernando Pessoa 
- 17ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto. Endereço: Fundação do Livro e Leitura 
de Ribeirão Preto. Rua Mariano Siqueira, 81. CEP 14.020-188. Ribeirão Preto - SP.
Da Modalidade Poema Estudantil
13. Poderão participar do Concurso Estudantil Municipal, na modalidade Poema, 
alunos matriculados no município de Ribeirão Preto, na faixa etária de 11  a 13 anos.
14. O tema é “Quem não vê bem uma palavra, não pode ver bem uma alma” (Fernan-
do Pessoa).
15. As obras devem ser inéditas, entendendo-se assim que os trabalhos inscritos 
não tenham sido publicados, sob qualquer forma, independente de sua �nalidade.
16. A Escola será responsável pela seleção dos 3 (três) melhores trabalhos, realiza-
dos em sala de aula e rigorosamente corrigidos.
17. O trabalho deve ter no mínimo 3 (três) versos e máximo de 14 (catorze) versos.
18. Os trabalhos devem ser apresentados em 1 (um) CD e em 4 (quatro) vias, datilo-
grafadas ou digitadas em fonte Arial, tamanho 12, espaço 1,5, em papel A4, de um 
lado só do papel, contendo apenas o título, o pseudônimo e o texto.
19. O participante deverá colocar o CD e as 04 (quatro) vias do trabalho num enve-
lope grande, e escrever na parte de fora: Categoria Estudantil Municipal, Modali-
dade Poema e o pseudônimo.
20. Dentro desse envelope grande, incluir outro menor, lacrado, contendo externa-
mente apenas o pseudônimo e o título do Poema, e internamente o título do 
trabalho, nome e endereço completos, telefone, idade, nome da Instituição de 
Ensino, série que frequenta, e nome do (a) professor (a).
21. Os trabalhos deverão ser inscritos na Instituição de Ensino a que pertençam, que 
remeterá os 3 (três) melhores selecionados, diretamente ou pelo correio. Os trabalhos 
entregues pessoalmente deverão ser protocolados no seguinte endereço: Etiqueta: 
A/C: Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto.  Concurso Literário Fernando 
Pessoa - 17ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto. Endereço: Fundação do Livro e 
Leitura de Ribeirão Preto. Rua Mariano Siqueira, 81. CEP 14.020-188. Ribeirão Preto - SP

Da Modalidade Livre Interpretação
22. Poderão participar do Concurso Estudantil Municipal, na modalidade Livre Inter-
pretação, alunos matriculados no município de Ribeirão Preto de 14  a 17 anos.
23. O tema está vinculado ao projeto Combinando Palavras do qual os estudantes  
participam.
24. As obras devem ser inéditas, entendendo-se assim que os trabalhos inscritos não 
tenham sido publicados, sob qualquer forma, independente de sua �nalidade.
25. A escola será responsável pela seleção dos 3 melhores trabalhos, realizados em 
sala de aula e rigorosamente corrigidos.
26. O trabalho deve ter no máximo 3 (três) laudas, com 30 (trinta) linhas cada uma.
27. Os trabalhos devem ser apresentados em 1 (um) CD e em 4 (quatro) vias, datilo-
grafadas ou digitadas em fonte Arial, tamanho 12, espaço 1,5, em papel A4, de um 
lado só do papel, contendo apenas o título, o pseudônimo e o texto.
28. O participante deverá colocar o CD e as 4 (quatro) vias do trabalho num envelope 
grande, e por fora escrever: Categoria Estudantil Municipal, Modalidade Livre Inter-
pretação e o pseudônimo.
29. Dentro desse envelope grande, incluir outro menor, lacrado, contendo externa-
mente apenas o pseudônimo e o título do Conto, e internamente o título do 
trabalho, nome e endereço completos, telefone, idade, nome da Instituição de 
Ensino, série que frequenta, e nome do(a) professor(a).
30. Os trabalhos deverão ser inscritos na Instituição de Ensino a que pertençam, que 
remeterá os 3 (três) melhores selecionados, diretamente ou pelo correio. Os 
trabalhos entregues pessoalmente deverão ser 
protocolados no seguinte endereço: Etiqueta: A/C: Fundação do Livro e Leitura de 
Ribeirão Preto.  Concurso Literário Fernando Pessoa - 17ª Feira Nacional do Livro de 
Ribeirão Preto. Endereço: Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto. Rua Mariano 
Siqueira, 81. CEP 14.020-188. Ribeirão Preto - SP.
Da Categoria Adulto
31. A Categoria Adulto modalidade: Poema, Crônica ou Conto.
Da Modalidade Poema, Crônica ou Conto
32. Poderão participar da categoria adulto, modalidade Poema, Crônica ou Conto, 
pessoas a partir de 18 (dezoito) anos, que sejam moradores no Brasil.
33. O tema é “Quem não vê bem uma palavra, não pode ver bem uma alma” (Fernan-
do Pessoa).
34. As obras devem ser inéditas, entendendo-se assim que os trabalhos inscritos não 
tenham sido publicados, sob qualquer forma, independente de sua �nalidade.
35. O trabalho, se poema, deve ter no mínimo 3 (três) versos e no máximo 50 
(cinquenta) versos. Se crônica, deve ter no máximo 2 (duas) laudas, com 30 (trinta) 
linhas cada uma.  Se conto, deve ter no máximo 3 (três) laudas, com 30 (trinta) linhas 
cada uma. 
36. Os trabalhos devem ser apresentados em 1 (um) CD e em 4 (quatro) vias, datilo-
grafadas ou digitadas em fonte Arial, tamanho 12, espaço 1,5, em papel A4, de um 

lado só do papel, contendo apenas o título, o pseudônimo e o texto.
37. O participante deverá colocar o CD e as 4 (quatro) vias do trabalho num envelope 
grande, e por fora escrever: Categoria Adulto, Modalidade Poema, Crônica ou Conto 
e o pseudônimo.
38. Dentro desse envelope grande, incluir outro menor, lacrado, contendo externa-
mente apenas o pseudônimo e o título da Crônica e internamente o título do trabalho, 
nome e endereço completos, telefone, cópias do RG e do comprovante de residência.
39. Os trabalhos poderão ser inscritos pessoalmente ou pelo correio. Os trabalhos 
entregues pessoalmente deverão ser protocolados no seguinte endereço: Etiqueta: 
A/C: Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto.  Concurso Literário Fernando 
Pessoa - 17ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto. Endereço: Fundação do Livro e 
Leitura de Ribeirão Preto. Rua Mariano Siqueira, 81. CEP 14.020-188. Ribeirão Preto - SP.
Das Inscrições
40. As inscrições deverão ser feitas no período de 15/04/17 a 16/05/17. Para os 
trabalhos remetidos pelo correio, será considerada a data da postagem.
41. O material recebido que não obedecer às regras estabelecidas no presente regu-
lamento será automaticamente desclassi�cado.
42. Cada participante poderá inscrever-se apenas com um trabalho em cada modalidade.
43. Não poderão inscrever-se nesse Concurso pessoas direta ou indiretamente 
ligadas à organização do mesmo.
Do Julgamento
44. O julgamento será realizado por pro�ssionais escolhidos pela Comissão Organizadora.
45. O resultado será divulgado a partir do dia 01/06/2017, no site: 
www.fundacaodolivroeleiturarp.com e nos meios de comunicação em geral.
46. Os trabalhos não serão devolvidos e não haverá cessão dos mesmos, ou seja, os 
direitos sobre o conteúdo dos trabalhos continuarão com seus respectivos autores.
Da Premiação
47. A premiação será realizada no dia 11/06/2017 - domingo, às 11h. 
48. Os prêmios, livros e cursos educativos a serem divulgados no dia da entrega. 
serão gentilmente cedidos pela Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto.
Disposições Gerais
49. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora, cujas decisões 
são soberanas e irrecorríveis.
50. As obras não selecionadas entre as 3 (três) em cada categoria serão incineradas.
Informações e Dúvidas
51. Informações e dúvidas: Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, telefone 
(16) 3911-1050.


