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1. Da Revista e do Edital 

1.1. A Revista Maçã do Amor é uma publicação digital cujo objetivo é 

divulgar e unir artistas de escrita e artes visuais, tendo como objetivo 

valorizar e expor a arte nacional. A proposta é colocar em destaque o 

AMOR ROMÂNTICO. 

1.2. A Revista será publicada em formato digital. O conteúdo será 

disponibilizado em todos os canais de distribuição da Revista 

gratuitamente. 

1.3. O presente edital tem por objetivo reger a seleção de conteúdo 

para o perfil do INSTAGRAM e do TWITTER da Revista Maçã do Amor, 

além da NEWSLETTER Revista. 

1.4. As redes sociais da Revista Maçã do Amor e sua newsletter têm por 

objetivo servir de vitrine para artistas nacionais. 

 

2. Dos Participantes 

A Revista Maçã do Amor é destinada a escritores de língua portuguesa 

e artistas visuais. Os escritores e artistas visuais podem ser residentes de 

qualquer país, desde que maiores de dezoito anos. 

 

3. Das Categorias 

A seleção compreende três categorias: 



 
 

 A) MICROCONTO 

Textos de até 840 caracteres (contando espaços). 

 B) ILUSTRAÇÃO, QUADRINHO, FOTOGRAFIA E LETTERING 

 C) CORREIO ELEGANTE 

Textos de até 1.000 caracteres (contando espaços), com característica 

de declaração de amor. 

 

4. Do Conteúdo 

4.1. É obrigatória a temática de amor romântico. 

4.2. Não serão aceitos envios com discurso de ódio, cunho 

preconceituoso, que incitem a prática de atividades ilícitas ou de auto 

dano, ou que possam causar danos a terceiros. 

4.3. Encorajamos #ownvoices através de narrativas que desafiem o 

padrão de personagens do mercado e contemplamos todas as formas 

de amor. 

4.4. Não serão aceitos envios com expressões pejorativas que atinjam 

minorias. A presença destes grupos deve ser abordada com respeito e 

cuidado. 

4.5. Não serão aceitos envios com cena de sexo explícito nem violência 

extrema. 

4.6. Serão permitidos envios de fanarts e correios-elegantes fanfics. 

 

5. Das Submissões 

5.1. A inscrição deverá ser enviada através deste formulário na seguinte 

formatação: 

Para MICROCONTO E CORREIO ELEGANTE 

• Arquivo .doc ou .docx; 

• Fonte Arial ou Times New Roman; 

• Tamanho 12; 

• Espaçamento 1,5; 

• Sem outras alterações de margens ou formatação de página. 

https://airtable.com/shrUNvm63Idqsc14a


 
 

O modelo de envio se encontra aqui. 

O arquivo deve ser nomeado como “TÍTULO”. Exemplo: “NOITE INFINITA”. 

O nome do autor não pode constar em NENHUM lugar do arquivo, seja 

em seu título ou corpo do texto. 

Para ILUSTRAÇÃO, QUADRINHO, FOTOGRAFIA OU LETTERING 

• Arquivo .jpg, .jpeg ou .png. 

O arquivo deve ser nomeado como “TÍTULO”. Exemplo: “NOITE INFINITA”. 

O nome do autor não pode constar em NENHUM lugar do arquivo, seja 

em seu título ou na imagem. Uma vez aceito, o artista poderá reenviar 

sua arte para que conste sua assinatura, se assim o desejar. 

Serão aceitas artes visuais de qualquer forma, seja tradicional ou digital. 

Para as artes tradicionais, envie foto em boa qualidade. 

5.2. Não serão aceitas submissões em coautoria. 

5.3. Os envios não precisam ser inéditos, mas se já tiverem sido 

publicados anteriormente atente-se a eventuais cláusulas de 

exclusividade. 

5.4. Caso o envio seja feito em qualquer outro formato ou 

especificação, será automaticamente desclassificado. 

5.5. As inscrições são gratuitas. 

 

6. Da Seleção 

6.1. A seleção será feita através de submissão contínua. 

6.2. Não haverá divulgação de lista de selecionados. Você receberá a 

aceitação ou recusa da sua submissão através do e-mail cadastrado no 

formulário. 

6.3. A análise do material submetido será feita pela equipe da Maçã do 

Amor, especificamente pela editoras Ana Ferrari, Luísa Scheid e Tatiane 

Lucheis, seguindo os critérios abaixo: 

• Submissão de acordo com a formatação prevista; 

• Pertinência temática; 

• Material original, sem ocorrência de plágios; 

https://revistamacadoamor.com/wp-content/uploads/2020/12/Modelo_de_Envio.docx


 
 

• Boa redação, clareza e coerência; 

• Qualidade da escrita (ritmo, narração, desenvolvimento de 

personagens); 

• Criatividade. 

6.4. Uma vez aceita, a submissão será publicada nos perfis da Maçã do 

Amor, com os devidos créditos, em uma data à escolha da equipe 

editorial. A data de publicação será avisada com antecedência. 

 

7. Dos Direitos Autorais 

7.1. Em caso de aceite, o participante transfere à Revista Maçã do 

Amor o material para edição e publicação pelo período de UM ANO de 

uso NÃO exclusivo. Os demais direitos permanecem com o artista da 

obra. 

7.2. O autor não receberá valores monetários pela publicação. 

 

8. Disposições Finais 

8.1. A decisão dos editores é soberana e inquestionável. 

8.2. Ao enviar seu material, você concorda em participar do processo 

de edição, que pode exigir alterações no texto para que ele seja 

publicado. Caso não haja concordância, o material poderá ser 

removido a pedido do autor. 

8.3. Casos omissos neste edital ficarão a cargo da equipe editorial. 

 

O presente edital se torna válido no ato de sua publicação. 

Equipe Editorial - Revista Maçã do Amor 

 

São Paulo, 23/11/2021 

 

 


