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SINOPSE

A busca pela liberdade pressupõe desprendimento de quaisquer tipos de padrões
impostos pela sociedade, dando espaço para deixar desabrochar a nossa essência.
A verdadeira liberdade deve vir do interior de cada ser humano e este caminho tem
início na curva do autoconhecimento.
Ser livre pode ter significados diferentes para diferentes pessoas. Mas, de forma
geral, a Liberdade é um valor buscado e sonhado por todos os indivíduos em todo
tempo, em qualquer época da história da humanidade. Ser Livre! Sem amarras! Voar
para onde se quer, estar com quem se quer, fazer com responsabilidade o que se
quer, e principalmente ser quem se quer SER, sem preocupações com as
convenções sociais que escravizam e roubam o poder que cada um tem de
tornar-se livre.
Pensando nisso, a IRDE Editora, apresenta a Antologia Poética “NAS ASAS DA
LIBERDADE” e convida os escritores para eternizar seus poemas, deixando uma
mensagem de paz, amor e superação.  Desprenda-se, viva e seja feliz!

REGULAMENTO

1. DAS CARACTERÍSTICAS

1.1 A Antologia Poética “NAS ASAS DA LIBERDADE” é organizada pela IRDE Editora
em parceria com o Instituto IRDE – Instituto Regional de Desenvolvimento Educacional e
conta com o apoio cultural e Literário da ACLAI - Academia Canoense de Letras e Artes de
Autores Independentes e da UBE - União Brasileira de Escritores (núcleo Arapiraca) e
encontra-se com inscrições abertas no período de 20 de setembro de 2021 a 20 de
novembro de 2021.

1.2 A Antologia Poética “NAS ASAS DA LIBERDADE” será constituída de até 50
(cinquenta) POEMAS e será publicada pela IRDE Editora em formato impresso.

1.3 A divulgação do resultado da seleção ocorrerá em 30 de novembro de 2022.
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2. DA PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO

2.1. Poderão participar desta Antologia Poética, escritores de ambos os sexos, iniciantes
ou conhecidos no mundo literário maiores de 18 anos, ou menores com permissão
expressa do seu responsável legal, residentes no Brasil ou no exterior, que submetam
textos em língua portuguesa.

2.2 Para participar é necessário fazer o preenchimento da Ficha de Inscrição conforme o
modelo e enviar para o email: irde.contatos@gmail.com no período de 20 de setembro de
2021 a  20 de novembro de 2021, contendo:

a. uma foto de boa qualidade;
b. mini biografia com até 500 caracteres;
c. Ficha de inscrição: com UM poema, a ser submetido. O mesmo deverá conter um título
em CAIXA ALTA e logo abaixo, o nome ou pseudônimo do autor, conforme deseje que seja
publicado no livro. O texto deverá estar configurado na seguinte formatação: doc. tamanho
14X21cm; fonte Arial, fonte 12, espaçamento entrelinhas duplo, e todas as margens de
2cm, máximo de 3.000 caracteres. Modelo.
c. Ficha de Autorização, para os menores de 18 anos. Modelo.

2.3 Realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 80,00 por meio de depósito
em conta a ser informada no ato da aprovação do texto, através do e-mail informado na
inscrição. Após a realização do depósito, o autor deverá enviar comprovante para o email:
irde.contatos@gmail.com. Este valor dará direito a um exemplar do livro físico por autor. A
inscrição para os que se declararem estudantes e os membros da ACLAI, fica no valor de
R$ 50,00, com direito a um exemplar físico.

Parágrafo único: Se houver alguma desistência, caso o(a) autor(a) tenha pago o valor da
inscrição, este não será devolvido.

2.4. Cada inscrito poderá participar com apenas UM poema de até duas páginas. Poemas
que ultrapassarem duas páginas A5, não serão contemplados.

2.5. O prazo final para o pagamento da taxa de inscrição é 20 de dezembro de 2021, às
23:59. Caso um texto aprovado não tenha a confirmação do pagamento, o mesmo será
automaticamente excluído da antologia.

3. DA SELEÇÃO E ACEITAÇÃO DOS TEXTOS

3.1. Serão aceitos apenas textos em língua portuguesa, com temática relacionada ao tema
da antologia e com limite de até 2 laudas para cada texto, conforme modelo de página
disponibilizado neste certame item 2.2.

3.2. Os textos devem conter conteúdo original e serem inéditos. Não serão aceitos textos
que pertençam ao universo de personagens já existentes criados por outro(a) autor(a).

3.3. Os textos devem estar devidamente revisados e formatados conforme item 2.2 deste
edital.

“Ai, palavras, ai, palavras, que estranha potência a vossa!
Todo o sentido da vida principia à vossa porta.”

Cecília Meireles
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3.4 Após análise do texto, o autor receberá um email confirmando a Aprovação para
compor a Antologia Poética, juntamente com certificado de participação e cards de
divulgações em redes sociais.

3.5. NÃO SERÃO ACEITOS TEXTOS QUE:
a - possam causar danos a terceiros, seja através de difamação, injúria ou calúnia, danos
materiais e/ou danos morais;
b - ofendam a liberdade de crença e as religiões;
c - contenham apologia ao crime, racismo ou que apresentem cunho discriminatório;
d - façam propaganda eleitoral;
e - tenham sido produzidos por terceiros;
f - contenham cunho pornográfico;

4. DOS  DIREITOS AUTORAIS

4.1. Ao se inscrever neste edital o autor autoriza automaticamente a veiculação de seu
texto ou partes, para divulgação e promoção da antologia, bem como publicação integral
da mesma.

4.2. O autor se autodeclara possuidor dos direitos autorais e os cede ao Instituto IRDE
somente para a produção referente a este edital, podendo utilizar o mesmo em outros
projetos, desde que estes não exijam ineditismo.

4.3. Em caso de fraude ou plágio comprovado, o texto será excluído automaticamente e
a organização ficará isenta de qualquer reclamação futura, sendo o autor o único a ser
responsabilizado judicialmente por qualquer cobrança no concernente a plágios não
identificados após a publicação do texto.

4.4. Serão aceitas somente inscrições que estiverem de acordo com todas as cláusulas
deste certame.

4.5. Os dados fornecidos pelos participantes no momento da inscrição deverão estar
corretos, claros e precisos. É de sua total responsabilidade a veracidade dos dados
fornecidos à comissão.

5. DA PUBLICAÇÃO

5.1.   A antologia poética será publicada em formato Físico e terá apenas um ISBN.

5.2. O projeto desta antologia garante ao Instituto IRDE o título de propriedade intelectual
da obra, podendo este publicar somente a obra completa. O autor não poderá replicar a
Coletânea, mas poderá utilizar livremente seu texto em outros projetos, desde que estes
não exijam ineditismo.

5.3 Caberá somente a IRDE Editora e aos organizadores definirem a arte de capa o estilo
de diagramação e curadoria dos textos no miolo da coletânea.

5.4. Ao final da edição da antologia, será enviada a “boneca” para o Grupo WhatsApp dos
coautores, para aprovação do seu texto.

“Ai, palavras, ai, palavras, que estranha potência a vossa!
Todo o sentido da vida principia à vossa porta.”
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6. DO LANÇAMENTO

6.1. O lançamento ocorrerá de forma virtual em dia e horário a ser divulgado
posteriormente com data prevista para março de 2022.

7. OUTRAS INFORMAÇÕES

7.1. Dúvidas relacionadas a este edital e seu regulamento poderão ser enviadas para o
e-mail: irde.contatos@gmail.com, com o assunto DÚVIDAS [Nas Asas da Liberdade] ou
através dos números de Whatsapp (82) 9 99432746; (82) 9 9918-1496 e (82) 9 9621
-8637.

7.2. Será criado um grupo de WhatsApp específico para esta antologia, onde serão
passadas as informações ao longo do processo, bem como objetiva proporcionar o
conhecimento e entrosamento entre os escritores participantes da mesma.

7.3. Para efeitos legais, os participantes do presente certame declaram ser os (as)
legítimos (as) autores (as) dos textos inscritos e garantem o ineditismo destes, isentando os
organizadores de qualquer reclamação ou demanda que porventura venha a ser
apresentada em juízo ou fora dele.

7.4. Aos organizadores reserva-se o direito de alterar qualquer item deste edital, bem
como interromper a execução deste projeto, se necessário for, fazendo a comunicação
expressa para os participantes, e devolvendo imediatamente as quantias depositadas.

7.5. A participação nesta antologia implica na aceitação total e irrestrita de todos os itens
deste regulamento. A decisão da comissão é soberana, não cabendo recurso sobre ela.

8. DOS CASOS OMISSOS

Qualquer situação que não esteja contemplada neste edital é de inteira responsabilidade do
Instituto IRDE, devendo a comissão organizadora decidir sobre a mesma.

Lagoa da Canoa, Alagoas, 20 de setembro de 2021

Organizadora:

Marinalva Pinheiro dos Santos
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