
 
ANTOLOGIA 

Viagem com Poetas 
 

ORGANIZADOR 
Douglas Augusto da Silva (Projeto Antologias) 

 
 

REGULAMENTO 
 
Esta coletânea/antologia destina-se a  autores  brasileiros,  organizado pelo 
“Projeto Antologias” e será o quarto livro deste projeto responsável pelas 
antologias: “O Respirar Literário”, “Autoestrada do Horror”, “Uma Caixinha 
de Pensamentos” e “Café & Literatura”. 
 

1. Cada participante poderá enviar um ou mais poemas. 
 

2. Não envie o seu texto no corpo do e-mail, todos os dados são dentro do arquivo 
Word. 

 
3. Abaixo do texto estará o seu nome completo (no mesmo arquivo do 

texto), acompanhado do pseudônimo (caso houver) e uma pequena 
biografia que não deve ultrapassar 10 linhas, além de uma foto de boa 
qualidade. 

 
4. Podem ser enviados poemas, prosas e sonetos. 

 
5. As obras terão temas livres. 

 
6. Não existe limite para o número de textos enviados. 

 
7. O organizador do projeto não realiza pagamentos dos direitos autorais, 

pois o livro físico ficará pelo preço de impressão que a plataforma 
Clube de Autores propõe. Cada autor participa ciente de que as 
edições antológicas enriquecem suas biografias. 

 
8. Não serão aceitos textos que ferem os princípios fundamentais dos 

direitos humanos. 
 

9. O autor participará do livro Viagem com Poetas a ser editado pelo 
organizador Douglas Augusto da Silva. 

 
10. O Organizador se reserva no direito de selecionar os trabalhos, 

diagramá-los, revisá-los e editar o livro em questão. 
 

11. O livro citado terá edição física. O autor não é obrigado  a adquirir 
exemplares, pois é um projeto para motivar cada um. 

 
12. Cada autor receberá em sua conta de email um exemplar do livro 

Viagem com Poetas em versão pdf. 
 



13. O Organizador Douglas Augusto da Silva irá publicar pela plataforma 
Clube de Autores, como organizador da antologia. Cada autor 
participante tem o direito de divulgar o livro em suas redes sociais, 
uma vez que o organizador já esteja à frente do projeto. 
 

14. O valor cobrado ao autor selecionado é apenas 10 reais por texto 
enviado que deve ser depositado até o dia 03-12-2021. 
 

15. Haverá e-book para apreciação e certificado para cada autor. 
 

16. Email para contato: douglassilva_das@hotmail.com.br (letras do e- 
mail são todas minúsculas) 
 

17. O autor no ato da aprovação das obras receberá o contrato, que deve 
ser assinado e enviado junto com o comprovante de pagamento até o 
dia 06-12-2021, assim confirmando sua presença no livro. 
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