
 EDITAL ANTOLOGIA 

 “Somos todos iguais” 

 A  The  Four  editora  torna  público  o  edital  de  participação  de  autores  brasileiros 
 para  recebimento,  análise  e  seleção  de  contos  para  compor  nova  coletânea  a  ser 
 lançada no segundo semestre de 2022. 

 I – Do Objeto 

 Constitui  objeto  deste  edital  o  recebimento,  análise  e  seleção  de  contos  que 
 farão  parte  da  Coletânea  “Somos  todos  iguais”,  obra  em  formato  físico  e  digital  (e-book) 
 que será lançada em 2022. 

 A  The  Four  se  encarregará  de  todo  trabalho  de  produção,  como  registro  ISBN; 
 Projeto  Gráfico;  Diagramação;  impressão  em  papel  Pólen  Soft  80g,  capa  fosca  e  Shrink 
 Individual. 

 II – Sinopse 

 A  infância  é  o  período  de  desenvolvimento  do  ser  humano,  a  fase  de 
 aprendizado.  É  na  escola  que  as  crianças  começam  a  fazer  novas  amizades,  explorar 
 o  convívio  social,  a  descobrir  que  temos  algumas  diferenças  e  com  isso  o  momento  de 
 aprender sobre inclusão, acessibilidade e empatia. 

 Essa  antologia  tem  o  intuito  de  nos  mostrar  que  a  criança  com  deficiência, 
 brinca,  faz  amigos,  se  diverte,  troca  conhecimentos,  e  principalmente,  que  preconceitos 
 e  bulling  não  devem  nunca  fazer  parte  de  nossas  vidas.  Na  diferença  podemos  ser 
 todos iguais. 

 III – Dos Requisitos 

 Estão  aptos  a  submeter  os  originais  autores  maiores  de  18  anos,  devidamente 
 comprovados  por  cópia  digitalizada  da  carteira  de  identidade  (RG)  ou  outro  documento 
 oficial  com  fotografia.  Menores  de  18  anos  só  mediante  autorização  dos  pais  ou 
 responsáveis. 

 IV – Dos envios dos contos 

 Os  contos  devem  ser  enviados  para  o  e-mail  antologiasthefour@gmail.com  que 
 será validada pela editora. Colocar no campo assunto: SOMOS TODOS IGUAIS 

mailto:antologiasthefour@gmail.com


 V – Da Temática 

 Os  textos  deverão  trazer  narrativas  que  remetam  à  temática  romance,  drama, 
 fantasia  e  estar  dentro  da  proposta  oferecida:  Contos  infantis  e  infanto-juvenis  com 
 finalidades  de  relatar  histórias  sobre  diferenças  e  principalmente  o  respeito  a  cada  uma 
 de suas vertentes. seja: deficiência, raça, credo ou condição social. 

 É  obrigatório  que  estejam  em  língua  portuguesa,  o  que  não  impede  o  uso  de 
 termos  estrangeiros,  não  sendo  permitidas  cópias  integrais  ou  parciais  de  textos  de 
 terceiros.  Plágios  e  fanfics  serão  descartados.  No  ato  da  inscrição,  os  autores 
 assumem  riscos  e  ônus  judiciais  de  envios  de  cópias  que  venham  a  ser  publicadas  sem 
 serem  percebidas,  mantendo  a  The  Four  a  salvo  de  eventuais  processos  de  seus 
 verdadeiros autores. 

 Também  não  serão  aceitos  materiais  assinados  em  coautoria,  nem  inscrições 
 feitas  em  nomes  de  terceiros.  A  proposta  da  coletânea  é  instigar  a  criatividade  e 
 produção  literária  de  autores  brasileiros,  por  isso  todos  os  contos  submetidos  precisam 
 ser,  obrigatoriamente,  inéditos.  Não  serão  aceitos  materiais  que  já  tenham  sido 
 publicados em outras obras, independente da mídia ou formato, registradas ou não. 

 VI – Do Formato 

 Os  contos  deverão  ter  no  máximo  15  mil  caracteres  com  espaços,  redigidos  em 
 arquivo  de  página  formato  A4,  fonte  Times  New  Roman  12,  sem  inserção  de  imagens, 
 fotos  ou  qualquer  outro  tipo  de  mídia,  e  estar  obrigatoriamente  com  extensão  DOC  ou 
 DOCX. 

 VII – Da Inscrição 

 O  valor  da  inscrição  é  de  R$  50,00  (por  conto)  pago  no  momento  de  aprovação 
 do conto e cada autor poderá submeter até 03 (três) contos. 

 O  prazo  de  submissão  inicia  dia  18  de  abril  de  2022  e  segue  até  o  dia  30  de 
 maio de 2022  , prorrogável, se necessário. 

 VIII – Da Análise 

 Os  textos  serão  avaliados  pela  editora  de  forma  anônima,  sem  que  elas  saibam 
 a  autoria  do(s)  conto(s)  durante  a  seleção.  A  análise  e  julgamento  vão  acontecer 
 mediante os seguintes critérios: 

 · Envio do texto dentro do prazo estipulado no item VII; 

 · Envio do texto de acordo com formato de arquivo estabelecido no item VI; 



 · Cumprimento dos critérios do item III; 

 · Pertinência temática dos contos conforme item V; 

 · Material original, sem ocorrência de plágios; 

 · Boa redação, clareza, criatividade, coerência, final surpreendente; 

 IX – Resultado 

 Serão  escolhidos  de  20  a  30  autores  para  compor  a  coletânea.  A  editora 
 fechará  a  lista  completa  até  o  dia  10  de  junho  de  2022  ,  caso  não  haja  prorrogação  de 
 prazo.  Todos  os  autores  serão  informados  individualmente  via  e-mail,  à  medida  em  que 
 forem selecionados, e inseridos na lista pública. 

 X – Aquisição de Exemplares 

 Caso  o  autor  tenha  interesse  em  adquirir  exemplares,  poderá  fazer  isso 
 diretamente com a editora, com desconto sobre o valor do preço de capa. 

 XI – Formato e acabamento da obra 

 Em sua versão física, o livro terá: 

 Formato: 16x23cm, com orelhas de 7cm. 

 Capa: Fosca 

 Miolo: polén 80. 

 XII – Cálculo de Direitos Autorais 

 Cada  autor  receberá  um  exemplar  da  coletânea  como  forma  de  pagamento  dos 
 direitos autorais. 

 Os  direitos  autorais  de  cada  conto  permanecem  com  os  autores  e  a  editora 
 obtém  exclusivamente  o  direito  de  venda  da  obra  completa.  Sendo  assim,  os  autores 
 ficam  livres  para  publicar  posteriormente  os  mesmos  contos  em  outros  trabalhos,  tanto 
 físicos  quanto  e-books  (formato  digital),  somente  após  (6  meses)  do  lançamento  da 
 coletânea. 



 A editora tem o prazo de até 5 meses para envio do exemplar de direito autoral, 

 após o envio o vínculo da editora e autor(a) se encerra. 

 XIII – Disposições Finais 

 As  datas  definidas  neste  regulamento  podem  ser  alteradas  e,  neste  caso,  serão 
 informadas  em  tempo  hábil.  As  questões  não  previstas  neste  regulamento  serão 
 resolvidas pela  editora  . 

 Este regulamento entra em vigor na data de sua divulgação. 

 18 de Abril de 2022 

 The Four Editora 

 Siga a editora no Instagram 

 @thefoureditora 


