– CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO –
“ENTRE CAVERNAS, LUPAS, SÓTÃOS: contos de terror, suspense e mistério”

O Selo Off Flip lança chamada para publicação de contos de terror, suspense e mistério,
considerados de forma ampla (contos policiais, contos de enigma, contos de espionagem,
contos góticos, contos de tom sinistro ou macabro etc.). Podem ser enviadas narrativas de
diferentes estilos e formas, reais ou ficcionais, situadas em qualquer época ou lugar.
INSCRIÇÕES – Podem participar autores de qualquer nacionalidade residentes no Brasil e
brasileiros residentes no exterior (que tenham completado 16 anos de idade ao realizarem a
inscrição). Cada autor pode inscrever somente um texto de sua autoria (inédito ou
publicado), escrito em língua portuguesa. Não há restrição quanto à abordagem e ao
tratamento dos textos.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 10 de julho de 2022 pelo site da editora
(www.selo-offflip.net), mediante preenchimento de formulário e envio do texto em formato
WORD. Os autores receberão automaticamente confirmação de sua inscrição (verificar caixa
de spam - caso a confirmação não chegue, entrar em contato por e-mail).
Os textos devem ser digitados em folha tamanho A4, com margens de 3 cm, fonte Times New
Roman tamanho 12 e espaçamento 1,5 entre as linhas. A extensão máxima é de 2 (duas)
páginas nessa formatação. O título é elemento obrigatório e deve ser alinhado à esquerda, na
parte superior da página. O nome do autor (tal como deseja que saia na publicação) deve vir
na parte inferior da página, alinhado à direita. Logo abaixo do nome, colocar cidade/estado
onde reside (ou cidade/estado de nascimento).
SELEÇÃO DOS TEXTOS e COTA DE PARTICIPAÇÃO – Os textos serão avaliados por uma
curadoria indicada pela editora. Alguns dias após a recepção dos textos a editora enviará por
e-mail uma carta de adesão aos autores selecionados, convidando-os a integrar a publicação.
Os textos serão publicados de forma colaborativa em uma antologia, que será enviada pelo
correio aos autores.
Cada autor receberá 2 (dois) exemplares da obra a título de direitos autorais. Para viabilizar
o projeto, definiu-se uma cota de participação no valor de 200 reais. O valor da cota inclui o
envio aos autores (com frete nacional incluso), previsto para novembro de 2022. Os autores
poderão adquirir exemplares adicionais com 50% de desconto junto à editora. A lista de
autores e textos que irão compor a antologia será publicada em 10 de agosto.
PREMIAÇÃO – Os autores selecionados que aderirem à publicação colaborativa concorrerão à
premiação descrita abaixo:
1º lugar - 2.500 reais em vale-compra (notebook) em loja a definir + caderneta do Selo Off Flip
2º lugar - 1.000 reais em vale-compra (livros) em loja a definir + caderneta do Selo Off Flip
3º lugar - 500 reais em vale-compra (livros) do Selo Off Flip + caderneta do Selo Off Flip

Os 20 melhores textos terão destaque na antologia. A lista de premiados será publicada
em 10 de setembro (a editora se reserva o direito de estender esse prazo se o número ou a
qualidade dos textos exigirem maior tempo de avaliação).
Eventuais despesas com frete em território brasileiro serão custeadas pela editora (caso
existam autores residentes no exterior entre os premiados, receberão somente os valores
indicados acimas, sem nenhum tipo de aquisição ou envio de bens). Outros itens poderão
ser acrescidos à premiação, a critério da editora e de eventuais parceiros ou
patrocinadores).
PUBLICAÇÃO E LANÇAMENTO – O Selo Off Flip será responsável pelo trabalho de
planejamento e produção editorial: recepção dos textos e contato com os autores, revisão e
preparação dos textos, projeto gráfico (criação de capa e diagramação do miolo), registro da
edição (ISBN, código de barras e ficha catalográfica), revisão de provas, impressão, postagem
aos autores e depósito legal junto à Biblioteca Nacional.
A tiragem, o formato, o número de páginas, o tipo de papel e demais especificações do livro
serão definidos pela editora, visando uma edição econômica e com boa qualidade gráfica.
Exemplares da obra poderão ser doados a jornalistas, críticos, entidades educacionais ou
culturais ou mesmo comercializados pela editora, não cabendo remuneração aos autores. A
editora não poderá fazer reimpressões da obra, tratando-se de edição única e com tiragem
limitada.
Os autores cederão os direitos de publicação de seus textos para essa edição específica, caso
sejam selecionados e manifestem adesão à publicação. Os direitos não são exclusivos e os
autores permanecem livres para publicar seus textos onde desejarem.
O lançamento da antologia será em São Paulo (SP), em dezembro de 2022, em livraria ou
espaço cultural a definir. Caso haja restrições quanto à pandemia, o evento será virtual.
DISPOSIÇÕES GERAIS – As inscrições implicam em plena concordância com os termos deste
regulamento e os textos que não atenderem às especificações serão desconsiderados. Os
autores se responsabilizam integralmente pelo teor dos textos, eximindo a editora de
qualquer demanda jurídica. Não serão aceitos textos em coautoria. Todas as obras serão
descartadas da plataforma, sendo apagadas digitalmente de todos os nossos bancos de dados
após a publicação da lista de premiados. Os casos omissos serão resolvidos pela editora e
dúvidas podem ser encaminhadas por e-mail <antologias@selo-offflip.net>.
Paraty, 15 de maio de 2022

www.selo-offflip.net
Mais livros, menos armas.

