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SINOPSE 

O Natal é uma época de encontros, reencontros, renovação e perdão. É quando celebramos 
o nascimento de um novo ciclo, um momento para reunir os amigos, a família e compartilhar 
momentos felizes. As luzes coloridas enfeitam as árvores e trazem vida para o ambiente, o cheiro 
dos doces sendo preparados, as vozes alegres em completa harmonia. 

Venha se emocionar com esta coletânea repleta de magia e encantos. 
  

O QUE QUEREMOS 
 O conto poderá se inserir nos gêneros: realismo, fantasia, romance e aventura, desde que 

respeite o objetivo da antologia. 

 Não aceitaremos contos de terror, horror, suspense, erótico. 
 A história precisa se passar na época de Natal. 

 
REQUISITOS 

 Folha A4; 
 Fonte Times New Roman, tamanho 12 e com espaçamento de 1,5 entre linhas; 
 Sem inserção de imagens, fotos ou qualquer outro tipo de mídia; 
 Formatos DOC ou DOCX; 
 Serão admitidos apenas textos escritos em Língua Portuguesa; 
 É obrigatório que a pessoa autora tenha mais de 18 anos; 
 Cada conto poderá ter no máximo 3.000 (três mil) palavras; 
 Cada autor terá uma página para a minibiografia que poderá conter até 600 caracteres 

com espaços; 
 A inscrição é GRATUITA e não será cobrado nenhum valor para participação na seleção e, 

posteriormente, para a publicação na coletânea; 
 A publicação será feita em e-book (não haverá publicação de livro impresso); 
 O conto não precisa ser inédito, mas deve estar livre de impedimentos contratuais 

anteriores. 
 Cada autor pode mandar mais de um conto. 

 
ENVIO 
O envio dos contos deve ser realizado pelo e-mail: arkanuseditorial@gmail.com, contendo os 
seguintes dados no corpo do e-mail:  

 Assunto do e-mail: Antologia A magia do Natal; 
 Nome Completo;  
 Data de Nascimento;  
 E-mail;  
 Título do Conto;  

 Pseudônimo/Nome (Que será usado no livro); 
 Biografia de autor em terceira pessoa com até 600 caracteres com espaços.   

 
PRAZOS 

 O prazo para submissão dos contos vai de 00h de 1º de outubro de 2021 até às 23h59 
do dia 31 de outubro de 2021. 

 A lista com as pessoas aprovadas será liberada até o dia 05 de novembro de 2021. 
 A coletânea será lançada no dia 20 de dezembro de 2021. 

 
 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 Texto justificado e sem espaços depois dos parágrafos. Utilizar travessões (—) nos diálogos, 
e não hifens (-). 

 A narrativa pode ser em primeira ou terceira pessoa em Língua Portuguesa.  
 Não será permitido contos que incitem o preconceito ou façam apologia ao crime. 
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 Será analisada a originalidade, criatividade, enredo, desenvolvimento da trama e gramática.  

 
DIREITOS AUTORAIS 

 Por se tratar de um projeto gratuito, os autores entendem que não haverá repasse de 
valores. 

 A Editora se compromete a disponibilizar o e-book de forma gratuita periodicamente. 
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

 Ao se inscrever para a antologia, o autor autoriza automaticamente o uso de seu nome 
selecionado pela Arkanus Editorial. O conto permanecerá como propriedade do autor.  

 Não haverá notificação sobre os contos rejeitados. Caso não receba o e-mail de aprovação, 
na data limite de resposta, considera-se o mesmo recusado. 

 O autor do conto enviado garante ser o dono legítimo do mesmo e que o conteúdo é original, 
isentando a Arkanus Editorial de qualquer processo, inclusive a reivindicação dos direitos 
autorais.  

 A aceitação desta antologia não garante a participação nas próximas edições ou outras 
antologias promovidas pela Arkanus Editorial. 

 O autor se compromete a aceitar as correções e copidesque dos contos realizados pela 
equipe organizadora e revisão, principalmente adequações contextuais.  

 Ao enviar o conto para análise o autor confirma estar de acordo com todos os itens citados 
neste edital. 

 

Participe do nosso grupo no WhatsApp: 

https://chat.whatsapp.com/EJEirU5a9ub64UV73BOzds 
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