EDITAL - NOVEMBRO/2020
A EDITORA ALPHERATZ te convida para a antologia “Vozes da margem, vozes na
margem: narrativas fora de centro”.
1. OBJETIVO
Incentivar novos autores a publicarem seus textos e, desta forma, mostrar-lhes meios
para publicação de trabalhos futuros. Divulgação e demonstração de competência de
seus escritos.
1.1. Este edital é referente ao processo de seleção da antologia “Vozes da margem,
vozes na margem: narrativas fora de centro”, organizado por Ana Elicker e
Pedro Paulo Machado;
1.2. A antologia será editada e publicada pela EDITORA ALPHERATZ;
1.3. A antologia será uma coletânea de contos que tenham como tema central as
desigualdades sociais, as minorias e as populações periféricas, enfim, textos que
apontam para a marginalização em nossa sociedade.
2. INSCRIÇÃO
2.1. Poderão participar da antologia todas as pessoas físicas maiores de 14 anos,
residentes legais no Brasil, bem como residentes no exterior;
2.2. Autores com idade inferior a 18 anos precisarão de autorização escrita e assinada
de responsável legal.
2.3. Para autores estrangeiros, o texto deverá ser enviado em Língua Portuguesa.
2.4. A inscrição será feita através do site www.alpheratz.com.br/antologia no período
de 20 de novembro de 2020 a 20 de março de 2021;
2.5. Os textos submetidos à avaliação devem estar de acordo com a temática proposta
e encaminhados, em anexo, em formato .doc ou .docx através do site acima e
devem conter as seguintes informações: biografia de até 300 caracteres com
espaços (se ultrapassado o limite, a organização fará a edição de acordo com a
solicitação), nome completo (se quiser que o texto seja publicado com o
pseudônimo deverá avisar), RG, CPF, endereço e telefone (WhatsApp). Dúvidas
referentes à coletânea poderão ser sanadas no e-mail antologia@alpheratz.com.br;
3. ELABORAÇÃO E ENVIO DOS TEXTOS
3.1. O texto deve ser de autoria do participante;
3.2. O texto deverá atender à seguinte formatação: fonte Times New Roman, tamanho
12, espaçamento 1,5 entre linhas; e limite máximo de 10.000 caracteres com
espaço.
3.3. O texto deverá ser enviado por e-mail como informado no item 2.3.
4. ANÁLISE E APROVAÇÃO
4.1. Após o envio, o texto será analisado por uma comissão designada pela EDITORA
ALPHERATZ para este fim;
4.2. Sendo aprovado, o autor receberá da EDITORA ALPHERATZ o contrato de
publicação, o qual conterá instruções de preenchimento e devolução.
4.3. Ao receber a confirmação de aprovação o autor deverá efetuar o pagamento de sua
cota de participação, no valor de R$200,00 para cada conto de até 10.000
caracteres contando espaços.
4.4. Deverá ser acrescida ao valor acima a quantia de R$20,00 para custeio do frete de
envio de 05 exemplares que o autor receberá como cota de direito autoral.
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4.5. Para residentes no exterior, o frete deverá ser orçado diretamente com o setor de
remessas da editora no e-mail livraria@alpheratz.com.br.
4.6. Caso o autor envie mais de um texto e eles sejam aprovados o valor será pago por
cada texto.
5. RESTRIÇÕES DE ACEITAÇÃO
5.1. Não serão aceitas fanfics, nem textos que pertençam ao universo de personagens
existentes criados por outro autor ou já publicados e postados na internet. Todos
os textos devem ser originais;
5.2. Não serão aceitos textos que:
5.2.1. Violem os direitos humanos;
5.2.2. Infrinjam as leis em vigor;
5.2.3. Possam causar danos a terceiros, seja através de difamação, injúria ou
calunia, danos materiais e/ou danos morais;
5.2.4. Ofendam a liberdade de crença e as religiões;
5.2.5. Contenham dados ou informações racistas ou discriminatórios;
5.2.6. Façam propaganda eleitoral ou divulguem opinião favorável ou contraria a
partidos ou candidatos;
5.2.7. Tenham sido produzidos por terceiros;
5.2.8. Que não venham formatados nas normas estabelecidas por esse
regulamento;
5.2.9. Que incitem a violência ou façam apologias a criminosos;
5.2.10. Contenham pedofilia, zoofilia, ou outros gêneros semelhantes.
5.3. Serão aceitos apenas contos em língua portuguesa.
6. DOS TEXTOS
6.1. Os textos serão analisados e selecionados mediante avaliação dos profissionais
nomeados pela EDITORA ALPHERATZ. A avaliação se dará com base nos
seguintes critérios:
6.1.1. Criatividade e originalidade do texto;
6.1.2. Utilização correta da norma-padrão da língua portuguesa, salvo quando
outras variedades sejam justificadas pelo contexto da narrativa;
6.1.3. Enquadramento ao gênero proposto: Contos;
6.1.4. Adequação à temática proposta;
6.1.5. Qualidade dos recursos narrativos utilizados;
6.1.6. Impacto e relevância social.
6.2. Ao se inscrever na antologia, o autor autoriza automaticamente a veiculação de
seu texto. Os nomes dos selecionados para a antologia “Vozes da margem, vozes
na margem: narrativas fora de centro” serão divulgados no dia 20/04/2021, na
pagina da editora em www.alpheratz.com.br;
6.3. Só serão aceitas inscrições por meio do procedimento previsto neste regulamento.
Os dados fornecidos pelos participantes, no momento da inscrição, deverão estar
corretos, claros e precisos. É de total responsabilidade dos participantes a
veracidade dos dados fornecidos aos organizadores;
6.4. Em caso de fraude comprovada, o texto será excluído automaticamente da
antologia e o fraudador poderá responder legalmente pelos danos causados;
6.5. A ordem dos textos dentro da antologia fica a critério dos organizadores, que
deverão informar diretamente à equipe da EDITORA ALPHERATZ;
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6.6. Arquivos enviados por redes sociais, outros e-mails ou impressos não serão
aceitos. Só serão aceitos arquivos enviados conforme item 2.2 deste Edital;
6.7. Não serão aceitas mudanças no arquivo após o envio. Salvo por sugestões
realizadas pelos organizadores ou por revisor indicado pela EDITORA
ALPHERATZ.
7. PRAZOS
7.1. Período de inscrições compreendido entre 20/11/2020 a 20/03/2021, podendo ser
prorrogado;
7.2. Resultado será divulgado no dia 20/04/2021, podendo ser prorrogado caso haja
necessidade do revisor ou fique prejudicado em decorrência de renovação do
período de inscrições;
7.3. Envio do contrato para os autores, por e-mail, a partir do dia 25/04/2021, junto ao
resultado, salvo exceções comentadas acima.
7.4. Contratos assinados, comprovantes de depósito, endereços, biografias e nome com
o qual deseja ser identificado no conto devem ser enviados para o e-mail
antologia@alpheratz.com.br.
7.5. O pagamento da cota de participação deverá ser realizada até o dia 28/04/2021
impreterivelmente.
7.6. Envio dos itens citados acima, para a editora, até o dia 30/04/2021, salvo exceções
já mencionadas anteriormente.
8. PUBLICAÇÃO
8.1. A publicação da Antologia depende da realização dos itens acima mencionados e
ao devido respeito aos prazos e normas estabelecidos;
8.2. Não haverá cessão de Direitos Autorais, ou seja, os trabalhos continuarão
pertencendo a seus autores, entretanto os autores autorizam a comercialização de
sua obra através da antologia, abdicando de qualquer remuneração sobre sua obra.
8.3. Os autores participantes responderão legalmente e individualmente sobre plagio,
publicação não autorizada, calúnia, difamação, injúria e não autoria, isentando a
EDITORA ALPHERATZ de qualquer responsabilidade sobre o conteúdo
enviado para a antologia.
8.4. A Comercialização do livro impresso da antologia se dará através da Loja Online
da EDITORA ALPHERATZ;
8.5. Os participantes poderão adquirir os livros impressos por valor inferior ao preço
de venda da loja online, desde que em volume mínimo de 10 exemplares. Para
isso, deverá solicitar orçamento, através do e-mail da antologia (o frete será pago
pelo autor).
8.6. A comercialização da antologia também será feita no formato e-Book Kindle e
livro físico através da plataforma Amazon;
8.7. O livro impresso da antologia poderá ser colocado em comercialização nas Feiras
e Bienais, em estande da própria EDITORA ALPHERATZ, quando esta vier a
participar.
8.8. O livro terá registro no ISBN e Ficha Catalográfica assinada por bibliotecária
conforme legislação em vigor.
8.9. Lançamento e inicio das vendas 09 de julho de 2021.
Rio de Janeiro, 20 de novembro de 2020.
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