
  



REGULAMENTO DE EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO 

Antologia: Amor & Playlist 
 

Tema: O quanto a música pode nos ajudar a encontrar um novo começo? Como uma melodia 
pode conter o poder de afastar nossos pesadelos, limpar nossa mente ou acalentar um coração 
partido? Entre uma batida e outra, nosso destino pode mudar completamente. Talvez, tudo o 
que precisamos é da playlist certa. 

O tema é pensando para tratar sobre liberdade, identidade, estilos e vínculos que podemos criar 
através da música. A história deve incorporar elementos de romances contemporâneos, ser 
inédita e autêntica (não aceitamos plágios ou fanfics). 

A formatação deve ser Times New Roman, tamanho 12, entrelinhas 1,5, justificado, em arquivo 
doc ou docx. 

A história deve conter de 15.000 a 20.000 mil palavras.  

HISTÓRIAS QUE NÃO SE ENCAIXAREM NAS ESPECIFICAÇÕES NÃO SERÃO SELECIONADAS. 
 

REGRAS: 
 

1. As inscrições devem ser feitas entre dia 25 de novembro de 2020 até 25 de janeiro de 2021. 

2. A lista com os selecionados será divulgada nas redes sociais da Réserver Editora no dia 30 de 
janeiro de 2021. 

3. A antologia será publicada em e-book no dia 25 de fevereiro de 2021. 

4. A participação no livro AMOR & PLAYLIST é gratuita. O autor não terá obrigação de comprar 
livros digitais ou físicos. 

5. Os participantes devem ser maiores de 18 anos e ser de nacionalidade brasileira ou residirem 
em qualquer país, mas o texto deve ser escrito em português. 

6. Cada autor deve inscrever apenas uma história.  

7. A obra estará disponível no formato digital através da plataforma Amazon. 

8. O prazo de vigência comercial da antologia será de 2 (dois) anos, sendo a data de vencimento 
dois anos após a data de lançamento do e-book. 

9. O autor compromete-se a não ceder direitos de edição da obra ou partes da obra para compor 
coleções ou seleções para projetos especiais sem a autorização da Editora.  

10. Haverá também uma versão física que será lançada em data a ser determinada pela Editora. 

11. Será fornecido 1 exemplar físico aos autores por parte da Editora. 

12. O autor deverá fornecer o direito de preferência e prioridade à Editora em caso de publicação 
de outra obra que venha surgir correlacionada aos personagens da obre objeto deste edital, 
mesmo de forma independente ou em comparação à outra proposta de terceiros. 

13. O livro será registrado com um único ISBN. 



14. A editora fará a revisão de cada história selecionada. Se necessário, a obra será editada para 
que atinja qualidade artística para fazer parte do livro. Ao enviar o texto, o autor está 
automaticamente concordando com essa regra.  

15. A editora detêm todos os direitos de publicação e distribuição. 

16. Cada autor receberá 5% das vendas para direito autoral. 

17. Ao enviar o texto, o participante está automaticamente declarando que a obra é de sua 
autoria e que é uma obra autêntica. 

18. Ao enviar o texto, o autor confirma que está ciente e concorda com o regulamento. 

19. Ao enviar o texto, o autor autoriza sua publicação na antologia AMOR & PLAYLIST. 
 

INSCRIÇÃO: 
 

Deve ser enviado por e-mail para antologias@reservereditora.com.br com o seguinte padrão 
no assunto: INSCRIÇÃO ANTOLOGIA AMOR E PLAYLIST. 
 
No corpo do e-mail devem conter as seguintes informações: 

 
DADOS PESSOAIS 
 

1. Nome completo 

2. Nome artístico que constará na publicação 

3. Endereço completo com CEP 

4. Biografia padronizada na terceira pessoa. No máximo cinco linhas. 

5. Lista dos seus livros publicados de forma independente ou tradicional – só livros completos 
(contos em coletâneas ou outros trabalhos literários como colunista em blogs, ponha em sua 
biografia) 

6. Links para suas redes sociais 
 

DADOS DA OBRA 
 

1. Título 

2. N. de palavras 

3. Sinopse. 

 
 

Réserver Editora, 25 novembro de 2020. 
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