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Ana Paula Maia é escritora e roteirista, autora de sete romances, entre os quais Enterre
seus mortos e Assim na Terra como embaixo da Terra, ambos eleitos Melhor Romance do
Ano, em 2018 e 2019, pelo Prêmio São Paulo de Literatura. Vive no Rio de Janeiro,
Brasil.
Clara Rowland é ensaísta e professora na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal.
Desenvolve seus trabalhos nas áreas de literatura brasileira, literatura comparada e
estudos interartes, tendo publicado livros no Brasil e em Portugal. Vive em Lisboa.
Edimilson Pereira de Almeida é poeta, ensaísta e professor de literatura portuguesa e
literaturas africanas de língua portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF), em Minas Gerais, Brasil. Tem mais de 20 livros
publicados, entre poesia, ensaio e literatura infantojuvenil. Vive em Juiz de Fora.
Gustavo Rubim é crítico literário e professor na Universidade Nova de Lisboa, em
Portugal. Desenvolve seus trabalhos na área de literatura e antropologia, tendo publicado
livros de ensaios e crítica literária. Vive em Lisboa.
Isabel Pires de Lima é crítica literária e professora na Universidade do Porto, em
Portugal. Exerceu o cargo de ministra da Cultura e desenvolve seus trabalhos na área de
literatura portuguesa, sendo especialista na obra de Eça de Queiroz. Vive no Porto.
José Castello é escritor, jornalista e crítico literário. Publicou livros de biografia, crônicas,
crítica literária e romance, tendo vencido o Prêmio Jabuti em 2011, por Ribamar, que
mistura diferentes estilos narrativos. Vive em Curitiba, Paraná, Brasil.
Nataniel Ngomane é crítico literário e professor da Universidade Eduardo Mondlane
(UEM), em Maputo, Moçambique. Foi diretor da Escola de Comunicação e Artes da UEM
e é presidente do Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa, organismo dos países
africanos de língua oficial portuguesa tutelado pelo governo de Moçambique. Vive em
Maputo.

