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CURSO: OFICINA DE CRIAÇÃO LITERÁRIA  

MINISTRANTE: Prof. Dr. Luiz Antonio de Assis Brasil  

Porto Alegre, agosto de 2019.  

A Oficina de Criação Literária da Escola de Humanidades da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul é a mais antiga oficina brasileira em 

funcionamento ininterrupto; em 2020 completa 35 anos. Ministrada desde sua 

fundação pelo escritor e Doutor em Letras Luiz Antonio de Assis Brasil, a Oficina 

tem por objetivo qualificar novos escritores. Dela já saíram grandes nomes da 

literatura nacional.  

Trata-se de uma proposta que acolhe pessoas que já tenham intimidade com o 

fazer literário, revelada através de produção avaliável. São bem-vindas, portanto, 

pessoas que entendam a literatura como um objetivo pessoal a ser alcançado, 

mesmo que isto custe tempo, deslocamentos e intenso trabalho.  

A Oficina é ministrada apenas na forma presencial. Esse é um dado importante, 

de interesse, sobretudo, dos residentes em outros Estados da Federação.  

Por uma questão de competência do Ministrante, é objeto da Oficina somente a 

narrativa de ficção, excluindo-se a poesia, o drama, a crônica e outros 

importantes gêneros literários.  

Se você se propõe a concorrer a uma das 16 vagas que oferecemos para 2020, 

escreva e encaminhe um memorial livre, com, no máximo 10 páginas – relatando 

sua experiência com a narrativa de ficção, incluindo suas preferências literárias 

e qual sua expectativa em relação à oficina. Poderá, se assim o quiser, tratar de 

outros itens que considere relevantes. Por favor, disponha da mais inteira 

liberdade.  

Junto ao memorial, inclua:  

1. Um trabalho de sua autoria, inédito ou já publicado, que possa ser 

considerado como narrativa de ficção: conto, novela ou romance. Não envie  
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trabalhos de outros gêneros, tais como roteiro de cinema, quadrinhos, poesia, 

crônica, texto teatral, biografia, reportagem, entrevista, artigo científico, diário, 

correspondência etc.  

2. Submeta à seleção 3 [três] vias de seu trabalho.  

3. Em caso de romance ou novela, envie também três vias, o mesmo valendo para 

um livro de contos.  

4. Você pode enviar o material a partir de hoje.  

Portanto, e resumindo, você poderá enviar: 

- até 10 páginas de um romance ou novela ou 

- um conto com, no máximo, 10 páginas.  

Importante: os trabalhos enviados não serão devolvidos; por isso, assegure-se de 

que você tenha cópias de todos.  

Junte um currículo pessoal/profissional, com, no máximo, uma página, e [se 

tiver] currículo literário; não deixe de indicar: endereço completo, telefone e e-mail. 

Não junte comprovantes ou documentos, tais como certidões, atestados, 

certificados, currículos escolares, cartas de recomendação, diplomas acadêmicos, 

diplomas de prêmios literários etc. Tudo que você informar a seu respeito será 

aceito como autêntico.    

O processo de seleção à Oficina  

Os textos concorrentes, bem como o memorial, serão avaliados por uma comissão 

de professores-doutores da Área da Escrita Criativa, designada pela Escola de 

Humanidades/PUCRS – comissão da qual o Ministrante não faz parte – mediante 

os seguintes critérios:  

Nota importante: para qualquer dos casos acima, o número máximo de 

páginas será 10. No caso de romance ou livro de conto publicados, por favor, 

indique na folha de rosto as 10 páginas que considere relevantes para análise 

da comissão.  
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a) consistência do memorial; 

b) originalidade do tema do texto literário;  

c) amadurecimento da linguagem do texto literário.  

Normas práticas:  

Entregue pessoalmente, ou por simples portador, o memorial e demais itens na 

Secretaria da Escola de Humanidades da PUCRS – Prédio 9, piso térreo, sala 119 

– até 15h30min do dia 2 de janeiro de 2020. Caso não resida em Porto Alegre e 

não disponha de portador, o material poderá ser enviado por SEDEX ou outra 

forma expressa, com data de expedição até 2 de janeiro de 2020.  

O resultado será divulgado pelo site do ESCOLA DE HUMANIDADES/PUCRS às 

14h de 20 de janeiro de 2020; poderão ser indicados suplentes, que ficarão em 

lista de espera.  

Informações importantes:  

As atividades da Oficina começam em 12 de março de 2020. A oficina tem a 

duração de dois semestres letivos, com uma suspensão em julho. As aulas são 

semanais, sempre em quintas-feiras, das 14h às 17h. Cada semestre é 

constituído por 15 encontros.  

Valor do Investimento: R$ 381,00 por módulo. 

As instruções sobre a matrícula serão informadas aos selecionados.    

A falta a dois encontros implica exclusão automática. Inscreva-se à seleção apenas 

se tiver inteira certeza de que poderá cursar integralmente os dois semestres da 

Oficina.  

Eventualmente, e em casos excepcionais, a aula poderá ser ministrada por 

professor/a doutor/a qualificado/a para tal, e mediante prévio aviso.  
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Informações importantes:  

Endereço para envio do material via SEDEX ou outro modo expresso:  

PUCRS/ ESCOLA DE HUMANIDADES 

 

Processo seletivo à Oficina de Criação Literária 2020/PUCRS.   

Av. Ipiranga, no 6681 – Prédio 9, piso térreo. 

CEP 90619-900 / Porto Alegre/RS   

 

Horário de atendimento da Secretaria da Escola de Humanidades: das 8h às 18h. 

Por favor, confirme esse horário antes de dirigir-se à PUCRS fazer a entrega do 

material.   

As dúvidas deverão ser encaminhadas por e-mail. Endereço: humanidades@pucrs.br 

Escreva no “Assunto”: Oficina de Criação Literária 2020 
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