Prêmio "Afrânio Coutinho"

Regulamento
I - Em comemoração ao centenário de morte de Machado de Assis, a Biblioteca
Rodolfo Garcia da Academia Brasileira de Letras e a PETROBRAS, sua
patrocinadora oficial, instituem por meio deste Edital o Prêmio Afrânio Coutinho
2007/2008.

II - O tema do Prêmio é “Machado de Assis: o crítico literário”.

III - Os concorrentes poderão realizar suas pesquisas na Biblioteca Rodolfo
Garcia, utilizando o seu acervo. Poderão também usar outras obras como
complemento do trabalho, sendo necessário que indiquem as referências de
qualquer texto tomado como fonte (aplicar a NBR 6023).

IV - Poderão concorrer ao Prêmio alunos universitários, graduados ou pósgraduados, jornalistas, professores da área de ciências humanas, pesquisadores e
usuários que tenham sido previamente inscritos na Biblioteca Rodolfo Garcia, e
que não tenham vínculo com a Academia Brasileira de Letras.

V - O texto deverá ser inédito, isto é, não publicado em livros, jornais, revistas ou
outros meios de comunicação, digitado no espaço 1,5 - Arial ou Times New
Roman - fonte 12, margens de 2,5 cm, em papel A4 e encaminhado em duas
cópias impressas e uma eletrônica (disquete ou CD).

INSCRIÇÕES

VI - As inscrições estarão abertas a partir do dia 29 de abril de 2008 e podem ser
feitas na Biblioteca Rodolfo Garcia ou pelo próprio site: www.academia.org.br,
preenchendo a ficha de inscrição.

VII – Os trabalhos deverão ser entregues ou endereçados, até o dia 29 de
setembro de 2008, ao Prêmio “Afrânio Coutinho” – Biblioteca Rodolfo Garcia (
Av. Presidente Wilson, 231 – 2º Andar – Castelo – Rio de Janeiro – CEP
22030-021).

VIII - A avaliação será baseada nos critérios da pertinência ao tema, originalidade,
criatividade e tratamento da linguagem.

IX - A Comissão Julgadora será constituída pelos membros da Comissão
Consultiva das Bibliotecas e sua decisão será irrevogável.

X - A Academia não devolverá os trabalhos apresentados.

XI – Em nenhuma hipótese, o prêmio será fracionado, devendo a Comissão, por
unanimidade, ou por maioria, indicar os premiados.

XII – No noticiário e nos cartazes para divulgação deste Prêmio constará o nome
da PETROBRAS, como sua patrocinadora.

ENTREGA DOS PRÊMIOS

XI - Serão premiados os três melhores trabalhos: o primeiro colocado receberá R$
10.000,00 (dez mil reais), o segundo R$ 6.000,00 (seis mil reais) e o terceiro R$
3.000,00 (três mil reais).

XII - A entrega dos prêmios será feita no dia 30 de outubro de 2008, durante as
comemorações do Centenário da morte do Acadêmico Machado de Assis, na
Sessão Plenária da Academia Brasileira de Letras.

XIII – Será dada divulgação ao resultado do Prêmio.

XIV - Os três trabalhos premiados receberão diplomas.

ORGANIZAÇÃO E INFORMAÇÕES

XV - A organização do Prêmio Afrânio Coutinho está a cargo da Biblioteca Rodolfo
Garcia, aberta de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

XVI - Maiores informações poderão ser obtidas, também, pelos telefones 39742506 / 3974 2550 e e-mail: brg.divulgacao@academia.org.br

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2008.

Murilo Melo Filho
Diretor das Bibliotecas

