


EDITAL DE ABERTURA DO SLAM INSUBMISSO 2021

Considerações Preliminares

Como parte dos eventos que marcam a passagem do Julho das Pretas e

reforçando o espaço de artistas negras e nordestinas que trabalham de forma

independente, o Diálogos Insubmissos de Mulheres Negras em parceria com

a Fundação Rosa Luxemburgo torna público o edital de lançamento do SLAM

Insubmisso 2021.

A edição deste ano será referida de maneira especial para artistas da palavra

nordestinas, com a finalidade de visibilizar o trabalho das mesmas na

comunicação do SLAM e nos canais de comunicação do Diálogos

Insubmissos de Mulheres Negras.

1. Dos Critérios de Participação
1.1. A participação será permitida para mulheres cis ou trans, negras,

nascidas e residentes em um dos nove estados da região

Nordeste do Brasil.

1.2. A classificação das 36 participantes para a fase final do certame

observará o número de quatro artistas para cada um dos nove

estados da região.

2. Das Inscrições
2.1. As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico,

através do endereço (endereço do formulário de inscrições);

2.2. O período de inscrição será de 0h do dia 7 de junho de 2021 até as

23:59h do dia 21 de junho de 2021;

2.3. Cada artista poderá submeter apenas uma inscrição, sob pena de

ser eliminadas do certame;

2.4. O Diálogos Insubmissos de Mulheres Negras não se responsabiliza

por imprecisão das informações fornecidas pelas participantes, bem



como por possíveis falhas do meio tecnológico na efetivação das

inscrições, sendo responsabilidade das artistas a atenção na

realização e conclusão do processo;

2.5. A participação no SLAM Insubmisso é gratuita, não sendo cobrado

em nenhuma etapa do processo nenhuma taxa para qualificação

das inscrições;

2.6. As informações solicitadas no formulário de inscrição serão:

2.6.1. Nome completo;

2.6.2. Nome artístico;

2.6.3. Número do Registro Geral (RG);

2.6.4. Número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

2.6.5. Profissão;

2.6.6. Endereço completo;

2.7. No ato das inscrições as artistas deverão enviar ainda os seguintes

documentos:

2.7.1. Foto para divulgação;

2.7.2. Autodeclaração de pessoa negra;

2.7.3. Autorização do uso de voz e imagem;

2.7.4. Biografia resumida (mini bio);

2.7.5. Endereço de e-mail e redes sociais.

2.8. No ato das inscrições, além das informações solicitadas no

formulário virtual, as artistas deverão enviar o vídeo de participação,

de acordo com os parâmetros estabelecidos no item 4 deste edital;

2.9. Ao final do período de inscrições, em data previamente estipulada,

serão selecionadas 36 classificadas para participar das fases

eliminatórias e final do SLAM.

3. Do tema do evento
O SLAM Insubmisso 2021 terá como tema Perspectivas futuras para
mulheres negras nordestinas: Nossos passos vêm de longe e para
onde vamos?



4. Dos Vídeos de Inscrição
4.1. As artistas deverão enviar, no ato da inscrição, um vídeo recitando

uma poesia autoral;

4.2. A peça deve ser gravada na posição vertical;

4.3. O vídeo deverá ter duração máxima de três minutos;

4.4. Recomenda-se, para garantir a perfeita reprodução audiovisual, que

as artistas utilizem fones de ouvido no ato da gravação;

4.5. Será aceito apenas um vídeo por artista;

4.6. A produção e envio do vídeo é critério fundamental para

participação das artistas no SLAM Insubmisso 2021, sendo

descartadas as inscrições que não estiverem acompanhadas do

vídeo, bem como os vídeos que não atendam aos critérios

estabelecidos neste edital.

5. Das etapas do SLAM Insubmisso 2021
5.1. A primeira etapa do certame compreenderá a participação nas

Oficinas Insubmissas, que fornecerão orientações para construção

dos vídeos para a competição nas fases eliminatórias. As oficinas

serão:

5.1.1. Oficina 1 - Escrita de mulheres negras e relações de gênero;

5.1.2. Oficina 2 – Escrita Criativa

5.1.3. A participação nesta etapa será exclusiva para as 36 artistas

selecionadas nas inscrições;

5.1.4. As datas de realização das oficinas, bem como as facilitadoras

convidadas serão divulgadas nos canais oficiais de comunicação do

Diálogos Insubmissos de Mulheres Negras, sendo responsabilidade

das artistas acompanhar as divulgações;

5.2. A segunda etapa compreenderá a fase eliminatória e a final, sendo

organizada em três fases:



5.2.1. Eliminatórias – As 36 artistas selecionadas participarão desta fase,

enviando os vídeos produzidos até a data previamente determinada;

5.2.2. Semifinal – 10 autoras estarão classificadas para essa fase,

devendo enviar os vídeos até a data previamente determinada para

avaliação das juradas;

5.2.3. Final – 5 autoras classificadas na fase semifinal disputarão a final,

enviando novos dentro dos prazos previamente estabelecidos;

5.2.4. Cada fase dessa etapa exigirá das artistas a produção de novos

vídeos;

5.2.5. Haverá um corpo jurado que julgará os vídeos em cada etapa,

definindo as classificadas e a vencedora pela peça submetida a

cada etapa;

5.2.6. A divulgação do resultado final acontecerá na data prevista de 31 de

julho de 2021, através do canal no YouTube do Diálogos

Insubmissos de Mulheres Negras.

6. Das premiações
6.1. As vencedoras do certame terão seus trabalhos divulgados em um

e-book autoral ilustrado, produzido em português e inglês;

6.2. As artistas vencedoras também participarão de uma live prêmio, em

data à ser definida;

6.3. Este edital não prevê premiação em dinheiro.

7. Considerações Finais
7.1. O cronograma preliminar está descrito em anexo, podendo sofrer

alterações de acordo com o volume de inscrições;

7.2. Os canais oficiais do Diálogos Insubmissos de Mulheres Negras são

as redes sociais do projeto, a saber:

7.2.1. Instagram: @dialogosinsubmissos ou pelo endereço eletrônico

http://instagram.com/dialogosinsubmissos/



7.2.2. YouTube: Diálogos Insubmissos ou pelo endereço eletrônico

https://www.youtube.com/channel/UCdUSwmQeN9HkZVC3gi745vw

7.3. A participação no SLAM Insubmisso 2021 – Edição Especial Artistas

Nordestinas, é exclusiva para artistas conforme critérios descritos

no item 1.1 deste edital, sendo eliminadas do certame qualquer

inscrição que não atenda aos referidos critérios;

7.4. Quaisquer alterações no cronograma ou em qualquer parte do texto

deste edital será divulgada nos canais oficiais do Diálogos

Insubmissos de Mulheres Negras;

7.5. Ao submeter as inscrições, as participantes declaram estar cientes e

de acordo com a integralidade do texto deste edital.

ANEXO I – CRONOGRAMA

● 2 de junho de 2021 – Publicação do Edital

● 7 de junho de 2021 – Abertura das inscrições

● 21 de junho de 2021 – Encerramento das inscrições

● 28 de junho de 2021 – Divulgação das 36 classificadas para as duas

etapas do SLAM

● 7 de julho de 2021 – Realização da primeira Oficina Insubmissa

● 9 de julho de 2021 – Realização da segunda Oficina Insubmissa

● 16 de julho – Envio dos vídeos para primeira fase eliminatória

● 19 de julho – Divulgação das 10 selecionadas para a fase semifinal

● 23 de julho – Envio dos vídeos da fase semifinal

● 26 de julho – Divulgação das 5 classificadas para a final

● 28 de julho – Envio dos vídeos para a final

● 31 de julho – Divulgação do resultado final


