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I EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
PUBLICAÇÃO DE LIVRO 

 
Prezadas(os) Autoras(es), 
 
Este edital tem por objeto a convocação de escritores para o processo de confecção do 

livro “Mitologia Nórdica: uma coletânea de contos contemporâneos” - VOL. 1. 

 

MITOLOGIA NÓRDICA 

 
Art. 1º. O Grupo de Trabalho da Livros Vikings Editora, supervisionada pelo INPEM, 

Instituto Nacional de Pesquisas Monográficas, devidamente cadastrados na Biblioteca 

Nacional e CNPQ, torna público o presente edital de chamada de contos, a fim de, em 

sendo selecionados conforme as regras deste Edital, comporem o livro sobre o tema 

geral “Mitologia Nórdica”, que fará parte do primeiro volume da obra de nome similar, 

devidamente confeccionado por esta Editora. 

 
Art. 2º. A publicação visa produzir uma coletânea com contos sobre o tema de 

referência: MITOLOGIA NÓRDICA, ou seja, que contemple a temática, e assim vise o 

fomento de produção literária/fantasiosa dos participantes e, obviamente, agregando 

novos parceiros que possam se integrar ao nosso grupo, caso seja de interesse. 

 
Art. 3º. Os textos que devem orientar a construção e envio dos contos necessitam 

pertinência na temática, ainda que estes possam se passar na contemporaneidade. 

 
Art. 4º. Poderão submeter contos para seleção: pagãs/os, teólogas/os, cientistas 

religiosas(os), professoras/es, pesquisadoras/es, entusiastas, entre outros jovens e 

adultos interessados pelo tema estabelecido no Art. 2º. Os contos poderão ser escritos 

em coautoria, sendo permitido o máximo de três coautoras/es por conto. Cada autor(a) 

poderá submeter, no máximo, dois contos para publicação, podendo ser selecionado 

até dois contos por cada autor(a). § Único. Somente serão aceitos contos inéditos, 

escritos em português, não publicados em livro, revista, site, blog ou na imprensa em 

geral. 

 
Art. 5º As normas para formatação dos contos serão expostas a seguir. Quanto à 

formatação, o texto para submissão deverá conter número de páginas entre 05 (cinco) 

e 07 (sete); NÃO numeradas; Formato MS Word (.doc); Fonte: Arial, tamanho 11; 

Espaçamento 1,25 entre linhas; parágrafo de 01 cm em relação à margem esquerda; 

Margens justificadas; Papel A4. 
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OBS.: 7 páginas de Word perfazem aproximadamente 10 páginas no formato 

diagramado do livro. § Único. Na falta de normas de formatação expressas nesse edital, 

deve-se obedecer às normas da ABNT alinhadas tanto à esquerda quanto à direita; 

Medida das margens da página em 2,5 cm; Papel A4. 

 
Art. 6º Ao enviar o conto, a(s, os) autora(s, es) autoriza(m), em caráter definitivo e 

gratuito, a publicação também em livro digital (e-book), sendo este o formato padrão de 

publicação para o caso de adesão inferior a 20 (vinte) contos. § 1º. Na hipótese de uma 

nova impressão ou edição, novas regras poderão ser criadas pela editora, desde que 

previamente informadas aos autores. § 2º. As possíveis novas regras só entrarão em 

vigor, se houver aceitação da maioria dos participantes, ou seja, 50% +1. § 3º. Caso as 

novas regras não sejam vigoradas, a nova impressão ou edição poderá de ser 

descontinuada pela Editora. 

 
Art. 7º. Os contos deverão ser enviados via e-mail para o endereço eletrônico 

originais@livrosvikings.com.br, no formato Word (.doc) com o assunto “Chamada de 

contos para publicação em livro”. § Único. Deve constar no conto o(s) nome(s) da(s, os) 

autora(s, es), bem como a(s) sua(s) minibiografia(s). 

 
Art. 8º. A Comissão de Seleção/Organização dos contos ficará a encargo da Livros 

Vikings Editora (site: www.livrosvikings.com.br) e seus representantes. 

 
Art. 9º. Os contos poderão ser submetidos até a data de 20 de março de 2020, contudo, 

a inscrição deverá ser efetuada até o dia 21 de fevereiro de 2020 pelo site: 

www.livrosvikings.com.br/edital.  

 
Art. 10º. O resultado da seleção será divulgado até 27 de março de 2020. O resultado 

não será classificatório, com isso, a lista de aprovados obedecerá a ordem alfabética. 

 
Art. 11º. A previsão de lançamento é maio de 2020, em local a ser definido. 

Recomendamos a Draw Party Modelo Design – na região da Pompeia, São Paulo-SP. 

 
Art. 12º. Em caso de aceite dos termos pelas partes envolvidas, cada autor(a) receberá 

a cota de 10 (dez) exemplares da obra, desde que respeitando as condições do Art. 6º. 

 
Art. 13º. Caberá a cada autor(a) a quantia de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) 

correspondentes a: 

 

mailto:originais@livrosvikings.com.br
http://www.livrosvikings.com.br/
http://www.livrosvikings.com.br/
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• Revisão técnica: Gramática e ortografia, concordância verbal e nominal, 
regência verbal e nominal etc.; 

• Revisão textual: Sequência lógica do conteúdo e coerência, mantendo o estilo 
de escrita do Autor; 

• Diagramação: Baseada nos estilos e características da obra; 

• Criação da Capa: Design exclusivo e inerente ao conteúdo; 

• Ilustração: Customizada para cada conto; 

• ISBN e Ficha Catalográfica: Todos os passos necessários para a obtenção do 
ISBN e da ficha catalográfica; 

• Comercialização: Venda dos livros em nossa loja virtual e nos Market Places das 
maiores varejistas do Brasil; 

• Divulgação: Divulgação em nosso site, redes sociais, blogs parceiros, entre 
outras; 

• Lançamento: Lança e coloca as obras em nossa rede de parceiros. 
 
§ Único. O autor poderá pagar sua cota à vista (depósito em conta) ou em até 03 (três) 

vezes iguais em cheques pré-datados ou cartões de crédito, logo que receber o e-mail 

de aceite do seu trabalho para publicação. 

 
Art. 14º. A obra será comercializada por R$ 50,00 (cinquenta reais) cada exemplar. É 

permitido ao autor a obtenção de lucros pela venda de sua cota. Os custos fiscais 

referentes a emissão de NF’s serão de responsabilidade da Editora, que não poderá 

repassá-los ao autor. 

 
Art. 15º. As(os) autoras(es) receberão os seus exemplares no momento do lançamento, 

se impressos. § Único. Na eventualidade do(a) autor(a) não poder comparecer ao 

evento de lançamento, o mesmo receberá os seus exemplares pelos Correios, arcando 

com as custas do frete. 

 
Art. 16º. Este edital será cancelado, caso o número de contos aprovados seja menor 

que 10 (dez). 

  

Anexo 
Normas a observar para escrita do conto: 

 
Os contos devem ser originais de acordo com os propósitos do livro. Têm que 

demonstrar pertinência ao tema e relevância para o avanço do conhecimento. Os 

organizadores se reservam o direito de apresentar sugestões, considerando os 

objetivos do trabalho. 

 
Para instruções sobre uso de subtítulos ou títulos de secções dentro do conto veja 

exemplo de formatação ao final. Citações no corpo do texto deverão vir entre aspas (não 

usar itálico). Usar notas de rodapé se estritamente necessário e não usar notas de 

rodapé para citações bibliográficas. Essas devem ser feitas entre parênteses (Politis, 
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1999, p. 23) ou Politis (1999, p.23). Fotos, tabelas e gráficos não serão permitidos nesta 

edição, a fim de valorizar a ilustração tema e manter o padrão do livro. 

 
Sobre a formatação 

 
Os trabalhos deverão ser formatados da seguinte maneira: fonte Arial, corpo 12, espaço 

de primeira linha 1 cm; alinhamento justificado; sem recuo ou espaçamento entre linhas; 

folha A4; margens de 2,5 cm. 

 
Citações bibliográficas 

 
As citações bibliográficas no texto deverão vir da seguinte forma:  

 
Para único autor: (Autor, ano: página). Exemplo: (Reichel-Dolmatoff, 1971, p. 344). 

 
Para dois autores: (Autor & Autor ano, página). Exemplo: (Cruxent & Rouse, 1963, p.45).  

 
Para três autores ou mais: (Autor, et al. ano). Exemplo: (Heckenberger, et al. 1996).  

 

Boa sorte! 

 

 

 


