
 
 
 
 

Edital para seleção de ilustrações 
Banquete de Livros: o objeto livro na literatura infantil 

 
 

1. O Laboratório do Livro, Leitura Literatura e Biblioteca /LIBRIS em parceria 
com Instituto de Leitura Quindim tem a honra de reeditar o Banquete de 
livros a partir de um tema especialmente instigante: o objeto livro infantil 
na literatura infantil. A reedição do Banquete de Livros quer mostrar a 
criança contemporânea pela ótica dos autores de livros infantis. 
Entendendo autor como aquele que produz texto e imagem para um 
objeto específico: o livro. O evento conta com a presença das autoras e 
ilustradoras Mariana Massarani, Ciça Fittipaldi e Alana Oliva. 

 

2. O Banquete de Livros receberá até o dia 30 de setembro de 2019, 
ilustrações com tema livre para compor a primeira exposição de 
ilustradores goianos do Banquete de livros, com abertura prevista para o 
dia 08 de outubro às 16h e encerramento no dia 30 de outubro de 2019.   
A exposição acontecerá no espaço cultural Rôle das Artes, no pátio das 
Humanidades I, na Universidade Federal de Goiás (UFG); 

 

3. Serão selecionadas, por uma equipe de professores curadores, 
ilustrações para compor a exposição a partir de critérios de julgamento 
comparativos entre as obras. Buscamos construir uma unidade narrativa. 
Não serão utilizados, portanto, elementos externos a própria exposição. 
As ilustrações deverão ser entregues no período matutino, das 8h às 12h, 
no Laboratório do Livro, Leitura Literatura e Biblioteca (LIBRIS), na 
Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. As obras deverão ser 
entregues em versão impressa com o nome do (a) artista, o nome da obra, 
endereço, telefone de contato e email. Não exigimos dimensões 
específicas para as ilustrações, mas solicitamos que cada artista 
emoldure sua obra utilizando a técnica paspatur nas cores, branca, cinza 
ou preta de maneira que melhor se ajuste à obra. As ilustrações que não 
forem selecionadas serão devolvidas no mesmo local a partir do dia 07 de 
outubro. Os (as) selecionados (as) serão comunicados do resultado por 
email. 
 



 
 
 

4. O (a) ilustrador (a) será responsabilizado por qualquer questão relativa a 
plágio; O (a) ilustrador (a) autoriza a veiculação das imagens para 
divulgação da exposição nas mídias sociais.   
  

5. Qualquer assunto não abordado neste regulamento será resolvido pelos 
organizadores através do email: banquetedelivros@gmail.com  

 

 

Goiânia, 18 de setembro de 2019. 

 

 

 

Profa. Dra. Maria das Graças Monteiro Castro 

Coordenadora do Banquete de Livros 


