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Inventário do Hunsrückisch (hunsriqueano) 

como Língua Brasileira de Imigração (IHLBrI)  

Apoio:  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1º CONCURSO DE POESIA E CONTO EM HUNSRÜCKISCH 2017  

REGULAMENTO 

 

1  DA FINALIDADE  

1.1  A Coordenação do Inventário do Hunsrückisch (hunsriqueano) como Língua Brasileira 

de Imigração (IHLBrI), em elaboração pelo IPOL (Instituto de Investigação e Desenvolvimento 

em Política Linguística) em parceria com o projeto ALMA-H (Atlas Linguístico-Contatual 

das Minorias Alemãs na Bacia do Prata: Hunsrückisch), da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), propõe, com o apoio do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional), Ministério da Cultura, o 1º CONCURSO DE POESIA E CONTO EM 

HUNSRÜCKISCH 2017, com o objetivo de divulgar e promover esta língua de imigração 

falada no Brasil. 

1.2  Por Hunsrückisch (pt. hunsriqueano) entende-se a língua de imigração alemã oriunda 

da região de língua alemã do Hunsrück e imediações na Renânia Central (Palatinado), 

falada pelos descendentes dos imigrantes no Brasil e em países vizinhos do Prata, 

sobretudo Argentina (Misiones) e Paraguai, sendo também conhecida com outras 

denominações, entre as quais Hunsbucklisch, Hunsrick, Deitsch, assim como também 

Deutsch, dada sua proximidade com o Hochdeutsch. 

2  DO CONCURSO 

2.1  O concurso é aberto a todos os interessados, sem delimitação de idade ou origem 

geográfica, aptos a propor textos de sua autoria na língua inventariada, o Hunsrückisch. 

O ato da inscrição implica a autorização automática dos direitos de publicação do texto  

em outros canais de comunicação e suporte, tais como no site e em publicações e meios 

de divulgação desenvolvidos pelos projetos e órgãos proponentes do Concurso.  

2.2  Os interessados podem participar nas seguintes modalidades:  

I. poema em Hunsrückisch (v. definição em 1.2);  

II. conto de até 5 (cinco) páginas em Hunsrückisch (v. definição em 1.2). 
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2.3  Cada interessado poderá inscrever ATÉ 5 (cinco) poemas e ATÉ 2 (dois) contos 

inéditos. Entende-se por inédito o texto literário nunca premiado em concursos 

anteriores e não publicado em livros e jornais até a data do encerramento das inscrições 

deste concurso.  

2.4 A escrita do Hunsrückisch empregada nos textos deverá orientar-se, na medida do 

possível e respeitando variantes próprias, pelo sistema do ESCRITHU (Escrita do 

Hunsrückisch), utilizado pelo projeto ALMA-H, conforme https://www.ufrgs.br/projalma/ 

escrithu-sistema-de-escrita-do-hunsruckisch/. Ver também: http://seer.ufrgs.br/index.php/ 

contingentia/article/view/3867/2166.   

2.5 Os temas dos trabalhos inscritos, em qualquer modalidade, são de livre escolha.  

3  DAS INSCRIÇÕES  

3.1 As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, por meio do envio dos textos 

diretamente para o e-mail proj_ihlbri_il@ufrgs.br.  

3.2 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá enviar um e-mail com 2 (dois) arquivos:  

I - um arquivo em formato .pdf contendo o(s)  texto(s) apenas com pseudônimo,   

II - um arquivo com os dados da ficha de inscrição abaixo:  

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Pseudônimo:_________________________________________________________________  

Nome completo:______________________________________________________________  

Endereço: ___________________________________________________________________  

Cidade: ________________________________________ UF: _____ País: _______________  

CEP: ___________________   Telefone (s) para contato: ______________ - ______________  

E-mail: _____________________________________________________________________  

Título(s) do(s) poema(s), se houver:  

1.  _________________________________________________________________________  

2.  _________________________________________________________________________  

3.  _________________________________________________________________________  

4.  _________________________________________________________________________  

5.  _________________________________________________________________________  

Título(s) do(s) conto(s), se houver:  

1.  _________________________________________________________________________  

2.  _________________________________________________________________________  

3.3  Os textos deverão ser digitados em espaço 1,5, fonte Arial 12, com páginas numeradas.  

https://www.ufrgs.br/projalma/%20escrithu-sistema-de-escrita-do-hunsruckisch/
https://www.ufrgs.br/projalma/%20escrithu-sistema-de-escrita-do-hunsruckisch/
http://seer.ufrgs.br/index.php/%20contingentia/article/view/3867/2166
http://seer.ufrgs.br/index.php/%20contingentia/article/view/3867/2166
mailto:proj_ihlbri_il@ufrgs.br
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3.4  O prazo final de inscrição de trabalhos encerra à meia-noite do dia 15 de dezembro 

de 2017.  

3.5  As etapas do concurso acontecem nas datas e prazos abaixo estabelecidos:  

I)  inscrições: de 01 de novembro a 15 de dezembro de 2017 (até meia-noite desta data);  

II)  seleção dos textos: de 15 de dezembro de 2017 a 31 de janeiro de 2018;  

III)  divulgação do resultado: primeira quinzena de fevereiro de 2018;  

IV)  premiação: durante o II Encontro Internacional de Falantes do Hunsrückisch 2018.  

4  DA SELEÇÃO E PREMIAÇÃO   

4.1  Os trabalhos serão selecionados por uma comissão julgadora, formada por 05 (cinco) 

docentes universitários e pós-graduandos falantes da língua inventariada Hunsrückisch.  

4.2  A comissão julgadora fará a seleção dos trabalhos no período compreendido entre 

os dias 15 de dezembro de 2017 e 31 de janeiro de 2018.  

4.3  À comissão confere-se o poder soberano de selecionar ATÉ 50 (cinquenta) poemas e 

ATÉ 10 (dez) contos em língua Hunsrückisch, levando em consideração os aspectos 

técnicos e estéticos, em especial a originalidade e criatividade, dos textos inscritos.  

4.4  O resultado do Concurso será divulgado na primeira quinzena de fevereiro de 2018, 

através de publicação no site do IPOL (http://e-ipol.org/) e do projeto ALMA-H 

(www.ufrgs.br/projalma/). Os autores selecionados serão informados por telefone ou e-

mail, em momento oportuno.  

4.5  Os poemas e contos selecionados serão publicados em um livro que será lançado 

até agosto de 2018. Além disso, será concedido um certificado pela premiação, a ser 

entregue no âmbito do II Encontro Internacional de Falantes do Hunsrückisch 2018. 

5  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

5.1  Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do IHLBrI.  

5.2  É vedada a participação no concurso de integrantes das comissões organizadora e 

julgadora.  

Porto Alegre / Florianópolis, 01 de novembro de 2017. 

 

 

Prof. Cléo Vilson Altenhofen e Profa. Rosângela Morello 

Coordenadores do IHLBrI 

Inventário do Hunsrückisch (hunsriqueano) como Língua Brasileira de Imigração 

http://e-ipol.org/
http://www.ufrgs.br/projalma/

