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SOBRE A COLETÂNEA

O primeiro volume da Coletânea de poemas Alguns Poetas a ser publicada pela 
Opção Editora terá temática e métrica livres, sendo portanto, a única exigência 
que o texto seja escrito em versos.

OBJETIVO:

- Estimular a produção literária, valorizar novos talentos e dar visibilidade aos 
novos poetas.

INSCRIÇÕES:

- As inscrições deverão ser feitas única e exclusivamente pelo formulário (ver 
link abaixo);
- Final das inscrições: 30 de março ou quando o número de textos/participantes 
atender ao número de páginas previsto de 200 páginas, no mínimo;
- Divulgação aos selecionados: à medida que os textos forem avaliados e apro-
vados;
- Data de Lançamento e Início das Vendas: 05 abril de 2021;
- INSCRIÇÃO GRATUITA.

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR

- Poderão participar pessoas maiores de 18 anos de qualquer nacionalidade, 
cujos textos estejam escritos em língua portuguesa;
- Cada participante poderá enviar até 10 textos, sendo que a comissão seleciona-
rá os melhores para serem inseridos na coletânea;
- Autor deverá usar seu nome legítimo (verdadeiro) no cadastro, entretanto, se 
desejar, poderá utilizar seu nome artístico ou pseudônimo na publicação da Co-
letânea, para isso basta inseri-lo nos textos enviados;
- É de inteira responsabilidade do Autor a correção ortográfica/revisão do texto 
ou textos enviados para esta Coletânea, sendo este inclusive um dos critérios de 
seleção. Desta forma não será feita nova revisão do texto.

ENVIO DOS TEXTOS
- Arquivo Word (.doc ou .docx): fonte Times New Roman, tamanho 12;
- A Coletânea será composta dos textos selecionados e de minibiografia dos par-
ticipantes (inserir foto).
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DIREITOS AUTORAIS

 Não haverá cessão de Direitos Autorais, ou seja, os trabalhos continuarão per-
tencendo a seus autores, entretanto os Escritores/Autores/Poetas autorizam a 
comercialização de sua obra através da Coletânea, abdicando de qualquer remu-
neração sobre sua obra;

- Os Escritores/Autores/Poetas participantes responderão legalmente e indi-
vidualmente sobre plágio, publicação não autorizada, calúnia, difamação e não 
autoria, isentando a Editora de qualquer responsabilidade sobre o conteúdo en-
viado para a Coletânea;

- É de total responsabilidade dos participantes a veracidade dos dados forneci-
dos à organização;

- Todos os participantes de antemão ficam cientes e dão permissão e autorização 
para a publicação e comercialização de seus textos, e a veiculação na mídia de 
seus nomes, imagens e textos, em sites, pela Opção Editora, desde que dentro 
do contexto desta Coletânea para benefício da maior visibilidade da obra e seu 
alcance junto ao leitor.

AQUISIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA COLETÂNEA

- A comercialização do livro impresso e digital (ePub) será feita nas livrarias cre-
denciadas  pela editora;
- Os autores se comprometem a adquirir exemplares da versão impressa, mínimo 
de 5, a um custo de aproximadamente R$ 28,00 por exemplar. O pagamento 
deve ser feito após a aprovação dos textos pela comissão e da aprovação do ar-
quivo (páginas) pelo autor.
- Não haverá lançamento da obra, e a divulgação será feita por meio de e-mail 
Marketing para a base de clientes da Editora, flyers e divulgação nas Redes So-
ciais da editora.
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DÚVIDAS
- Dúvidas relacionadas a esta Coletânea e seu regulamento devem ser enviadas 
para o e-mail: opcaoeditora@gmail.com;
- Todos os contatos entre Editora e os Autores serão realizados pelo e-mail: 
opcaoeditora@gmail.com
- A participação nesta Coletânea implica na aceitação total e irrestrita de todos 
os itens deste regulamento;
- Os textos não selecionados para a Coletânea serão excluídos das bases de dados 
da editora.


