
CONCURSO CULTURAL
“ENSAIOS SOBRE A CIDADE – PROJETO ROLÉ BRASIL”

Dispõe sobre seleção de textos sobre o Centro Histórico das cidades de São Paulo, Manaus, Aracaju, 
Recife, Salvador, Vila Velha e Rio de Janeiro, dentro do contexto do projeto cultural intitulado Rolé 
BRASil. O Rolé Brasil torna pública a presente chamada que ocorrerá no âmbito do projeto cultural 
intitulado Rolé Brasil, no ano de 2017, e  se dará mediante a condições dispostas a seguir. 

1. Do projeto 

O Rolé Brasil é um projeto cultural que convida o público a explorar o espaço urbano de metrópoles 
numa descontraída aula a céu aberto. Com isso, o Rolé Brasil propõe um novo olhar para a cidade, 
para além de seus pontos turísticos, destacando-se, assim, elementos da história, geografia, cultura, 
arquitetura, urbanismo e meio ambiente, formando quadros na paisagem para compreensão e potencial 
transformação desses espaços.

2. Do Objetivo 

O Rolé Brasil vai selecionar textos – aqui definido por Ensaio sobre a Cidade -  de pessoas (autores) que, 
cumprindo os requisitos estabelecidos neste concurso, queiram compartilhar suas visões e compreensões 
de Cidade.  Os Ensaios serão sobre o Centro Histórico das cidades de São Paulo, Manaus, Aracaju, Recife, 
Salvador, Vila Velha e Rio de Janeiro, a partir dos temas estipulados pela equipe do Rolé Brasil.

Um Ensaio sobre cada cidade será selecionado e premiado para compor a primeira publicação do 
catálogo Rolé Brasil, que contará com diversos conteúdos, além do Ensaio selecionado. 

3. Do Regulamento

3.1. Dos Critérios de participação

• Podem participar quaisquer pessoas, desde que esteja cursando a graduação (qualquer curso), sendo 
também permitida a participação de pessoas de nível superior completo e especializações, incluindo as 
que possuem títulos de mestre e doutor.

• Os menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis legais. 

• Os autores dos ensaios (textos) precisam residir na cidade sobre a qual escreverão, comprovando seu 
domicílio através de comprovante de residência a ser enviado com o Ensaio, conforme item abaixo.

• Os autores deverão enviar os Ensaios (textos) para o endereço de e-mail rolebrasil1@gmail.com, até as 
23h59 (horário de Brasília) do dia 30 de novembro, com o assunto: ENSAioS SoBRE A CiDADE – Rolé 
BRASil, e no corpo do e-mail informar:  1) nome completo; 2) Telefone de contato; 3) Cidade tema do 
texto enviado; 4) escolaridade e instituição de ensino / currículo lattes (caso tenha); 5) tema do artigo 
(segundo opções listadas no item EIXOS TEMÁTICOS ABAIXO)

• EiXoS TEMÁTiCoS: Cada participante deverá enviar um único texto, devendo estar relacionado à 
cidade escolhida, abordando necessariamente um dos seguintes temas: 
- TEMA 1: Revitalização e Ocupação do Centro Histórico
- TEMA 2: Territórios Simbólicos e usos Criativos no Centro Histórico
- TEMA 3: Arquitetura, Urbanismo e Patrimônio Histórico
- TEMA 4: Olhares Poéticos sobre o Centro Histórico

• Ao enviar o texto (Ensaio), o(a) autor(a) declarara a sua autoria sobre ele, declarando, ainda, que não 
viola quaisquer direitos de terceiros, sendo, portanto, exclusivamente responsável por responder em 
caso de reivindicações futuras. 

• O texto deverá conter o mínimo de 2.000 e o máximo de 5.000 caracteres, enviados até a data limite 
divulgada e em e-mail que siga o padrão informado.



• OS TEXTOS DEVEM COnTER:
- Título
- Autor e titulação
- Indicação do Tema escolhido
- Formato corrido (arial 12, justificado, sem espaçamento e sem recuo, entre linhas simples)
- Ter entre 2 mil e 5 mil caracteres 
- Citações e referencias em concordância com as normas de chicago 
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html
- não devem conter imagens  

4. Da Seleção 

• Será selecionado um texto por cidade. Fica reservado o direito de não seleção, caso os textos não 
atinjam os critérios de seleção, notadamente sua adequação ao conteúdo proposto. 

• Só serão aceitos os textos no formato indicado e elaborados por moradores da cidade escolhida. 

• Não serão considerados textos de cunho político-partidário, preconceituosos, racistas, machistas, 
xenofóbicos, homofóbicos ou que firam de alguma forma os direitos humanos. 

• A seleção dos ensaios será feita pela equipe do Rolé Brasil, que utilizarão, exemplificativamente, critérios 
de escrita, apresentação da cidade, criatividade, embasamento teórico.

5. Das obrigações e Direitos dos participantes 

• Os participantes selecionados (autores dos textos selecionados) serão contactados por e-mail e deverão 
retornar o contato em até 5 (cinco) dias. na ausência de verificação de retorno, outros textos poderão 
ser selecionados. 

• Os participantes selecionados terão seus nomes divulgados na página oficial do projeto Rolé Brasil no 
Facebook.

• Os selecionados deverão, após a efetivação da seleção, assinar o Termo de Aceite e Autorização (Anexo 
I), para a utilização e reprodução do texto.

• Os participantes selecionados terão seus textos publicados na publicação (catálogo) do Rolé Brasil, 
com a garantia do crédito de titularidade, 3 (três) unidades da publicação e um prêmio no valor de R$ 
500,00 (quinhentos reais).

• Para recebimento do prêmio citado acima, o selecionado deverá indicar conta bancária se sua 
titularidade, sendo vedado o recebimento do prêmio por terceiros indicados. 

6. Das Disposições finais 

• A inexatidão nas informações prestadas pelos participantes selecionados, ainda que verificadas 
posteriormente, resultará em seu imediato afastamento do presente concurso.

*********** Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2017 ***********



ANEXO I 

TERMo DE ACEiTE E AUToRiZAÇÃo PARA PUBliCAÇÃo, UTiliZAÇÃo E 
REPRoDUÇÃo DE TEXTo SElECioNADo EM CoNCURSo CUlTURAl 

Eu, [nome completo, nacionalidade, escolaridade, profissão, estado civil, identidade, cpf, endereço 
completo, email], doravante denominado AUTOR, declaro, por meio do presente termo de aceite, ter 
participado de concurso cultural no âmbito do projeto cultural ROLÉ BRASIL e selecionado em razão 
do texto de minha autoria, enviado ao projeto, relativamente à cidade xxxxxxxxx, com o texto intitulado 
XXX, tendo recebido um prêmio no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Em decorrência disso, aceito 
e autorizo a publicação, utilização e reprodução do meu nome para divulgação e promoção do projeto 
Rolé Brasil em qualquer meio de comunicação e plataforma digital, inclusive as redes sociais. nestes 
termos e na melhor forma de direito, firmo o presente termo e a autorização com o seguinte teor: com 
base na Lei nº 9.610, que regula os direitos autorais, AUTORIZO, de forma expressa e não onerosa, a  
M’BARAKA PROJETOS E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA., realizadora do projeto CULTURAL ROLÉ BRASIL 
e a TERCEIROS a ela associados, o uso, a reprodução, a comunicação ao público e a veiculação do 
TEXTO, de minha autoria, criado para participação em concurso cultural, contendo até 5.000 (cinco mil) 
caracteres, em português (podendo ser traduzido para língua estrangeira), bem como autorizo o meu 
nome e imagem, para que seja(m), juntos ou separadamente, utilizados em publicação – de qualquer 
tipo e formato - vinculada ao Projeto Rolé Brasil, sem qualquer limitação, por período indeterminado, no 
Brasil ou no Exterior, para uso comercial ou não.

Declaro que o texto acima referenciado é de minha autoria, responsabilizando-me, portanto, pela 
originalidade e pela revisão do texto, sendo responsável pelos conceitos e ideias emitidos no Ensaio. 

Declaro, ainda, que a presente autorização para uso, reprodução, comunicação ao público e veiculação 
do texto não infringe quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros.

Por fim, declaro ter obtido a autorização expressa de todo e qualquer co-autor, pessoa, instituição e/
ou empresa titular ou administradora de direitos sobre o conteúdo, mesmo que parcial, do Ensaio em 
comento, responsabilizando-me de maneira integral na eventualidade de alguma pessoa, instituição ou 
empresa reclamar o cumprimento de compromissos, obrigações e responsabilidades, ou de contratos 
anteriores que sejam obstáculos ao presente Termo de Aceite e Autorização.

Por esta ser a expressão da minha vontade, autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser 
reclamado a qualquer título sobre direitos à minha imagem, conexos ou a qualquer outro.

Rio de Janeiro, XX de mês de XXXX.

Assinatura

_______________________________________________________
(nome do autor) 


