
 

O u ltimo Gargalo de Gaia: 

distopias, steampunk e dias finais 

REGULAMENTO 
 

O selo editorial Lendari torna público edital contendo o regulamento para seleção de 

contos para compor nova antologia a ser lançada em outubro de 2016. 

I – Do Objeto 

Constitui objeto deste edital a seleção de contos que farão parte da antologia O 

último gargalo de Gaia: distopias, steampunk e dias finais, obra em formato digital 

(e-book) que será lançada em outubro de 2016. 

II – Dos Requisitos 

Estão aptos a submeter os originais apenas autores brasileiros, natos ou 

naturalizados, maiores de 18 anos, devidamente comprovados por cópia digitalizada 

da carteira de identidade (RG) ou outro documento oficial com fotografia. 

III – Da Seleção 

A seleção dos contos será feita por Mário Bentes, organizador da antologia, escritor e 

editor-executivo do selo Lendari. 

IV – Da Temática 

Os originais submetidos deverão atender à proposta da antologia e abordar 

narrativas que explorem temas como pré, durante ou pós acontecimentos de 

extinção da vida no planeta Terra, usando ou não narrativas que envolvam 

existência de vida interplanetária. 

Serão aceitos para avaliação e análise: estórias sobre distopias, temáticas cyberpunk 

e steampunk e outros gêneros literários, desde que se enquadrem na proposta 

original da obra. 

Não serão aceitas estórias com teor sobrenatural, terror ou similares. 



 
Todos os contos submetidos precisam estar em língua portuguesa e ser de autoria 

do próprio proponente. Não serão aceitos materiais assinados em coautoria, nem 

inscrições feitas em nomes de terceiros. 

Todos os contos submetidos precisam ser, obrigatoriamente, inéditos. Não serão 

aceitos materiais cujos trechos ou ideias principais já tenham sido abordados em 

outras obras, independente da mídia ou formato, registradas ou não. 

V – Do formato dos originais 

Os contos originais e inéditos deverão ser enviados com a seguinte formatação: 

 Mínimo de cinco e máximo de dez páginas, em folha tamanho A4, fonte Times New 

Roman, tamanho 11, espaçamento 1,15 entre linhas, todas as margens medindo 2,5 

(dois e meio) centímetros, com extensão DOC ou DOCX. 

VI – Cessão de direitos autorais 

O proponente aceita, após a seleção, ceder e transferir, ao selo editorial Lendari, os 

direitos autorais patrimoniais sobre os contos escolhidos por um período de 5 (cinco) 

anos, a contar do resultado final, nos termos da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 

1998. 

Durante este período, os textos selecionados para compor a obra não poderão ser 

reproduzidos, editados ou republicados – nem mesmo pelo autor – em outras obras, 

independente da mídia ou formato, sem conhecimento ou autorização da Lendari. 

Será permitida, contudo, a publicação de pequenos trechos do conto com a 

finalidade de divulgação à imprensa do trabalho do autor ou menções à sua 

participação na antologia.  

A permissão é válida para antes, durante e após o lançamento. 

O selo Lendari poderá utilizar o material quantas vezes forem de seu interesse, em 

quaisquer mídias ou formatos, ou mesmo em outras obras a serem lançadas dentro 

do período de cinco anos, sem autorização prévia do autor – mas sempre o 

informando de cada utilização e sempre dando os devidos créditos. 



 
O autor fica ciente de que, em nenhum momento, serão repassados valores 

referentes a royalties – seja pelo período de cinco anos da vigência da cessão de 

direitos autorais patrimoniais, ou posteriormente. 

Após o período de cinco anos, se não houver interesse de ambas as partes em 

renovação com as mesmas ou outras condições que possam vir a ser discutidas, os 

direitos autorais patrimoniais retornam imediatamente ao autor. 

VII – Da Inscrição 

O processo de inscrição e submissão de originais acontecerá exclusivamente pela 

Internet, por meio do site do selo Lendari, especificamente na página de submissão 

de originais. 

O prazo inicia-se dia 15 de fevereiro e segue até 31 de maio de 2016, prorrogável, se 

necessário. 

Cada autor poderá submeter até 3 (três) contos. 

A seleção compreende as seguintes etapas: 

a) Preenchimento de formulário de inscrição online no endereço eletrônico: 

http://www.lendari.com.br/o-ultimo-gargalo-de-gaia/  

b) Processamento e confirmação dos dados em até dois dias úteis e repasse, via e-

mail, de boleto referente às taxas de inscrição; 

c) Pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 20,00 (vinte reais) para cada conto 

inscrito. O valor não garante aprovação e não será reembolsado em caso de rejeição 

do material enviado; 

d) Com a confirmação do pagamento, o proponente receberá a confirmação 

definitiva de sua inscrição no e-mail informado na inscrição. 

VIII – Da análise e seleção 

A análise e julgamento dos originais observarão os seguintes procedimentos: 

http://www.lendari.com.br/o-ultimo-gargalo-de-gaia/


 
a) Envio da obra no prazo estipulado no item VII e no formato estabelecido no item 

V; 

b) Cumprimento dos critérios do item II, com o envio da cópia da carteira de 

identidade (RG) ou outro documento oficial com fotografia; 

c) Pertinência temática dos contos conforme item IV. 

IX – Resultado 

O selo Lendari divulgará o resultado da seleção no dia 15 de junho de 2016, caso não 

haja prorrogação de prazo. 

O resultado será publicado no site do selo Lendari (www.lendari.com.br) e os autores 

contemplados serão informados individualmente via e-mail. 

Não cabe recurso do resultado final. 

X – 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 pelo organizador da 

antologia. 

As solicitações de esclarecimentos adicionais deverão ser formalizadas até 24 de 

maio de 2016, por meio da página de contato do site 

(http://www.lendari.com.br/fale-conosco/). 

Este regulamento entra em vigor na data de sua divulgação. 

 

Manaus, 15 de fevereiro de 2016 

LENDARI 

http://www.lendari.com.br/
http://www.lendari.com.br/fale-conosco/

