Coleção: Delirium Retrô
Delirantes novelas que se passam entre 1918 e 1969.
A Coleção Delirium Retrô publicará novelas com histórias obrigatoriamente inseridas, na
sua totalidade, no período entre o final da Primeira Guerra Mundial (11/11/1918) e a Chegada do
Homem à Lua (20/07/1969). Um período de grande ebulição e conflitos, de evolução marcante
na sociedade, de busca por ideais esquecidos, de invenções incríveis como o rock 'n' roll etc.
O primeiro limitador é a Primeira Guerra Mundial, um histórico divisor de eras, um
modificador do mundo moderno, o segundo limitador é a chegada e pouso dos primeiros homens
na Lua, marco de uma reviravolta tecnológica. A guerra lançou o mundo em um período negro, a
corrida espacial talvez tenha significamente acelerado o processo de evolução tecnológica da
humanidade, por estes motivos, e por buscarmos novelas à moda antiga, com jeito de passado,
escolhemos o período.
A Coleção publicará novelas com histórias entre 25.000 e 35.000 palavras, mantendo um
mesmo padrão. Para aqueles com dúvida nas caracteristicas das novelas literárias, indicamos
este artigo: http://portugues.uol.com.br/literatura/novela.html.
Sua história, obrigatoriamente usando um período importante da história mundial, poderá
ser publicada. A história deverá ter começo e fim durante o período compreendido entre o fim da
Primeira Guerra Mundial e a chegada do homem à lua. É importante haver uma adequação
histórica, o que exigirá pesquisas por parte do autor, e informações relevantes ao período
incluídas na história. Queremos novelas impactantes! Aventure-se e seja criativo.
A publicação das novelas escolhidas usará o financiamento coletivo como ponto de partida,
sistema já adotado para as nossas antologias, mas com algumas diferenças. Entre as diferenças
estão as escolhas dadas ao autor.
A publicação tradicional será apoiada pelo financiamento coletivo, tendo a Delirium
editora como responsável direta pelo projeto no Catarse. Neste caso, o autor deverá ajudar na
divulgação e marketing do projeto. A publicação em parceria terá o projeto de financiamento
coletivo criado pelo autor, com o auxílio da Editora na divulgação e preparação do projeto.
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Cada caso será estudado individualmente entre a Editora e o autor, para chegarmos ao
melhor método.

Edital de Publicação
1. Participação
1.1. Poderão participar da coleção todos os escritores que sejam residentes do Brasil, com
dezoito anos ou mais.
1.2. Não serão aceitos fancs de livros, séries, lmes ou qualquer história que não seja de
domínio público. Apenas novelas originais.
1.3. A história obrigatoriamente deverá ter começo e fim durante o período compreendido
entre o fim da Primeira Guerra Mundial e a chegada do homem a lua.
1.4. Buscamos histórias que tragam união de culturas, criatividade, ousadia, que tenham
temas provocantes e que instiguem o leitor.
2. Envio
2.1. Serão aceitas novelas em língua portuguesa (de autoria do candidato), em fonte Times
New Roman 12pt., formato A4, com algo entre 25.000 e 35.000 palavras. Os arquivos devem ser
enviados no formato .doc ou .abw.
2.2. Não serão aceitas histórias que não estejam no período indicado no item 1.3. As
novelas submetidas não podem estar ou ser publicados (mesmo gratuitamente) a partir do envio
até a resposta positiva ou negativa da editora. As novelas selecionadas não podem estar ou ser
publicadas em qualquer outra plataforma durante a vigência do contrato.
2.3. Não serão aceitos esboços de ideias, resumos para as novelas ou novelas incompletas.
2.4. As novelas devem ser enviados para o email contato@deliriumeditora.com.br, com o
assunto: Envio de Original para a Coleção Delirium Retrô. O autor deverá incluir seu nome
completo além do pseudônimo no corpo do email. Também deverá o autor incluir links de suas
páginas em redes sociais: Facebook e Instagram, bem como página no Wattpad e página de autor
no Skoob, caso tenha uma ou outra.
2.5. Desejamos novelas para um público jovem-adulto, não selecionaremos histórias para
maiores de 18 anos.
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2.6. A narrativa pode ser tanto em primeira quanto em terceira pessoa.
2.7. Não serão aceitas as novelas que:
2.7.1. Tenham sido produzidos por terceiros.
2.7.2 Ultrapassem o limite estipulado de palavras.
2.7.3. Incitem o ódio ou preconceito a qualquer minoria.
2.7.4. Incitem ou façam apologias, de forma deliberada, ao crime.
2.7.5. Já tenham sido publicados, de forma gratuita ou paga.
2.7.6. Sejam fan-cs ou partes/capítulos de livros completos.
3. Seleção
3.1. As novelas originais serão avaliadas pela Editora. A avaliação se dará pelos seguintes
critérios:
3.1.1. Criatividade e originalidade do enredo.
3.1.2. Uso de boa gramática e ortograa.
3.1.3. Adequação histórica ao período, o que exigirá pesquisas por parte do autor.
3.1.4. Informações relevantes ao período incluídas na história.
3.1.5. Estilo e técnica narrativa serão levados em conta, bem como a facilidade em
enquadrar o texto na categoria de novela.
3.2. Não daremos parecer sobre as novelas que não forem selecionados, apenas
informaremos o autor da recusa ou do aceite.
3.3. Ao enviar a sua novela original, o autor autoriza automaticamente a veiculação de seu
nome selecionado pela DELIRIUM EDITORA. A novela permanecerá como propriedade do
autor.
4. Inscrições
4.1. As inscrições para a Coleção Delirium Retrô, abertas no dia 01 de março de 2018,
serão encerradas às 23:59 do dia 01 de setembro de 2018, podendo esta data ser postergada ou
não. A inscrição será aceita apenas por email, a novela deverá ir com o email de inscrição.
4.2. As inscrições são gratuitas.
4.3. Em caso de fraude comprovada, o autor não poderá mais participar dos projetos da
DELIRIUM EDITORA.
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4.4. Os participantes concordam em autorizar, pelo tempo que durar o contrato, que a
EDITORA faça uso da sua novela ou trechos para a divulgação da Coleção Delirium Retrô, sem
nenhum ônus para os organizadores, e para benefício da maior visibilidade da obra.
5. Direitos Autorais e Pagamentos
5.1. 12% (doze porcento) do valor de venda de cada livro efetivamente vendido pela
Editora será distribuído para o autor da novela publicada na coleção Retrô, como royalties.
5.2. Os livros das recompensas do Catarse, os livros vendidos com desconto exclusivos
para o autor da novela publicada, os livros objetos de doações para escolas, bibliotecas etc. e os
livros doados para blogueiros e outras mídias não darão direito a royalties.
5.3. O preço mínimo de venda do livro será de R$12,00.
5.4. O autor poderá comprar exemplares com desconto. O percentual de desconto depende
do sucesso do projeto no Catarse. Este preço com desconto valerá a partir do início das vendas
ao público em geral. É fundamental o apoio ao projeto no Catarse e a contribuição do autor na
divulgação.
5.5. A tiragem inicial será financiada através do Catarse.
5.6. Cada autor compromete-se a divulgar, apoiar ou conseguir apoios no Catarse, sem um
valor mínimo.
5.7. Cada autor poderá adquirir quantos livros desejar, dentro do limite proporcional de
50% da tiragem. A tiragem inicial será divulgada após a finalização do prazo de apoios no
Catarse.
5.8. A participação só será conrmada após o recebimento do contrato assinado.
5.9. Os direitos autorais da novela mantém-se com o autor.
5.10. A Delirium Editora retém o direito de publicação da novela.
5.11. A Delirium Editora manterá, por 2 anos, o direito para publicar e reimprimir cada
novela. Depois deste período, os direitos de publicação voltarão ao autor, que poderá publicar a
sua novela como quiser. O prazo de dois anos se inicia na assinatura do contrato.
6. Informações Adicionais
6.1. Estamos disponíveis para retirar quaisquer dúvidas a respeito desta coleção, através do
e-mail contato@deliriumeditora.com.br.
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6.2. Para todos os efeitos legais, o participante da presente Coleção Delirium Retrô declara
ser o legítimo autor da novela escrita e garante que é inédita, isentando a DELIRIUM EDITORA
de quaisquer processos, inclusive de reivindicação de direitos autorais.
6.3. A participação nesse projeto não garante participação nos próximos.
6.4. A participação nesta coleção implica na aceitação total e irrestrita de todos os itens
deste regulamento.
6.5. A DELIRIUM EDITORA reserva-se o direito de cancelar a publicação da obra, desde
que nenhum valor tenha sido pago pelo autor.
6.6. É importante que o autor esteja disposto a aceitar revisões e alterações indicadas pelo
revisão e/ou pelo comitê de avaliação em seu texto.
Boa sorte, a Delirium Editora aguarda ansiosamente a sua participação.
Curta nossa página no Facebook: https://www.facebook.com/deliriumeditora.
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