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 EDITAL DE ABERTURA 
 CONSIDERANDO  QUE  a  Academia  Brasileira  de  História  e  Literatura  -  ABHL  é  órgão  autônomo  do  Instituto 
 Patriota  e  faz  parte  de  sua  missão,  nos  termos  da  alínea  c)  e  d)  do  inciso  I  ,  do  Artigo  1º  de  seu  Estatuto 
 Social,  incentivar  à  leitura,  à  produção  literária  e  à  busca  pelo  conhecimento,  bem  como  o  intercâmbio  social 
 e  de  conhecimento  entre  escritores,  estudiosos,  pesquisadores,  intelectuais  e  agentes  culturais,  políticos  e 
 científicos em âmbito nacional e internacional. 

 A  Academia  Brasileira  de  História  e  Literatura  torna  público  o  Edital  2011.01  que  estabelece  os  termos  e 
 condições para participação da  Antologia Poética Entre Xícaras de Café. 

 1 - DA FINALIDADE: 

 1.1- A referida antologia visa: 
 1.1.1- a promoção e a divulgação dos valores da literatura; 
 1.1.2-  destacar  a  importância  histórica,  social  e  cultural  que  o  café  desempenha  na  sociedade 

 brasileira; 
 1.1.3 - a valorização e divulgação de poetas brasileiros; 
 1.1.4 - estimular a produção literária brasileira. 

 2 - DA PARTICIPAÇÃO: 

 2.1- Poderão participar brasileiros natos e naturalizados no Brasil. 

 2.2 - Os poemas devem estar em língua portuguesa; 

 2.3- Cada autor poderá participar com 1 (um) ou dois (2) poemas, à sua escolha; 

 2.4- Os poemas deverão ser inéditos e ter, no máximo, vinte (20) versos; 

 2.5- O tema é livre, porém o autor deverá se inspirar no seguinte questionamento: 

 “Qual poema seria interessante de degustar 
 junto a uma boa xícara de café? “ 

 3 - DA INSCRIÇÃO: 
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 3.1- As inscrições serão realizadas  on-line  através do site oficial da Academia: 

 www.academibabrasileirahl.org 

 3.2-  As  inscrições  compreenderão  o  período  de  7  (sete)  de  outubro  a  21  (vinte  e  um)  de 
 outubro de 2021. 

 3.3-  Só  serão  aceitas  inscrições  que  preencherem  corretamente  todos  os  formulário  do 
 referido site. 

 4 - DA SELEÇÃO: 

 4.1- Os poemas serão avaliados pela Comissão Julgadora da ABHL. 

 4.2-  Os  autores  dos  poemas  selecionados  para  participar  da  Antologia  receberão  um  e-mail 
 de confirmação contendo um link de pagamento de participação. 

 4.3-  O  pagamento  deverá  ser  efetuado  dentro  do  prazo  estabelecido,  de  acordo  com  a  opção 
 escolhida pelo autor no ato de inscrição: 

 4.3.1  -  de  R$  190,00  (cento  e  noventa  reais),  se  o  autor  tiver  optado  por  participar  com  apenas 
 1 (um) poema; 

 4.3.2  -  de  R$  250,00  (duzentos  e  cinquenta  reais),  se  o  autor  tiver  optado  por  participar  com  2 
 (dois) poemas. 

 4.3-  Os  autores  aprovados  receberão  1  (um)  exemplar  da  obra  e  certificado  de  participação, 
 que serão enviados por Correio ou entregues na eventual cerimônia de lançamento da obra; 

 4.4-  Caso  o  exemplar  seja  enviado  pelos  Correios,  este  será  enviado  ao  endereço  informado 
 no ato da inscrição  on-line  . 

 4.5-  Os  autores  dos  poemas  aprovados  terão  seus  nomes  divulgados  no  site  e  nas  redes 
 sociais da Academia. 

 4.6-  Alguns  exemplares  serão  doados  à  bibliotecas  públicas  e  outras  entidades  que  possam 
 promover os autores em âmbito nacional e internacional. 

 Quixadá, 4 de outubro de 2021 

 Anapuena Havena 
 Presidente ABHL 
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