Chamada para publicação Revista Mais de Um

A revista “Mais de Um” foi pensada para ser uma publicação trimestral, voltada
a expressões artísticas das mais variadas relacionadas à temática LGBT (lésbicas, gays,
bissexuais, travestis e transgêneros). O objetivo é reunir artistas e estudiosos que se
voltam ao tema, para que assim haja um espaço cultural de qualidade disponível para
auxiliar na luta contra a homofobia e contra toda e qualquer forma de discriminação por
motivos de gênero e orientação sexual.
Poderão ser submetidos à revista:
1- poemas;
2- contos;
3- crônicas;
4- entrevistas;
5- história em quadrinhos;
6- fotografias;
7- desenhos;
8- artigos de opinião: Educação e Direito.

I.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1. A revista “Mais de Um” é uma revista de divulgação que não premia em
dinheiro os participantes, em nenhuma hipótese. Não se trata de concurso
cultural com premiação; trata-se de um meio de divulgação gratuito de
trabalhos que envolvem a temática LGBT.
2. Aqueles que desejarem ter seus trabalhos publicados na revista “Mais de Um”
assinarão termo em que se comprometem com a cessão de direitos autorais da
obra sem retorno financeiro ou quaisquer formas de remuneração, bem como
termo que declare que a obra é de sua autoria, livre de plágios.
3. A revista não será comercializada, nem tem finalidade lucrativa. Será publicada
online, em formato pdf, gratuitamente para aqueles que desejarem fazer seu
download, no endereço: http://www.alanaregina.com.br/#!revistamaisdeum/c5cj.

II.

DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO

4. Ser residente no Brasil.
5. Ter idade mínima de 18 anos completos na data de submissão do trabalho à
revista.
6. Assinar os termos de compromisso e de declaração de autoria pedidos pela
revista.

III.

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS

7. Os trabalhos devem ser enviados exclusivamente para o endereço:
revistamaisdeum@outlook.com, no período de 13 de março de 2015 a 30 de
abril de 2015, através de um e-mail válido pelo qual se dará a comunicação
entre revista e proponente.
7.1.

Trabalhos enviados fora do período acima estabelecido não serão
aceitos.

7.2.

Junto aos trabalhos deverão ser anexados o termo de compromisso e a
declaração de autoria devidamente preenchidos e assinados (ANEXO 1
DESTA CHAMADA).

7.3.

Somente serão aceitos textos inéditos, isto é, não publicados ainda em
livros, revistas, jornais, sites, blogs ou qualquer outro meio de
divulgação impresso ou online.

7.4.

Os textos devem estar em língua portuguesa.

7.5.

Não serão aceitas traduções de textos estrangeiros.

7.6.

Não serão aceitos textos com teor pornográfico ou ofensivo a pessoas
ou grupos.

7.7.

Não cabe recurso da decisão do Conselho Editorial.

7.8.

Não serão aceitos trabalhos em coautoria.

8. Normas para submissão de poemas:
8.1.

Cada autor ou autora poderá enviar até três poemas inéditos que
abordem a temática LGBT.

8.2.

Cada poema deverá ser digitado em fonte Times New Roman, tamanho
12 e com espaçamento entre linhas de 1,5. O título deve estar
centralizado, em negrito, com mesma fonte e tamanho. O nome do autor
ou autora deve vir logo abaixo do título, em itálico, alinhado à esquerda,
com mesma fonte e tamanho.

8.3.

Cada poema não pode exceder duas páginas.

8.4.

Os textos devem ser enviados em forma de anexo, como documento de
Word (formato .doc), não sendo aceitos textos no formato PDF.

8.5.

Se o autor ou autora optar por enviar mais de um poema, deverá anexar
um a um, separadamente.

8.6.

No campo “assunto” do e-mail, o autor ou autora deve escrever
“Poema”.

8.7.

A revista escolherá quantos poemas entender necessários para compor
seu primeiro número. Bem como se reserva ao direito de não escolher
nenhum, caso não sejam cumpridos os requisitos necessários.

8.8.

O autor ou autora do(s) poema(s) deve enviar anexo o termo de
compromisso e declaração de autoria da obra (ANEXO 1 DESTA
CHAMADA).

8.9.

No corpo do e-mail, o autor ou autora deve enviar um breve currículo de
até 4 (quatro) linhas que virá a ser publicado junto com o poema, caso
seja aceito.

9. Normas para submissão de contos:
9.1.

Cada autor ou autora poderá enviar até dois contos inéditos que
abordem a temática LGBT.

9.2.

Cada conto deverá ser digitado em fonte Times New Roman, tamanho 12
e com espaçamento entre linhas de 1,5. O título deve estar centralizado,
em negrito, com mesma fonte e tamanho. O nome do autor ou autora
deve vir logo abaixo do título, em itálico, alinhado à esquerda, com
mesma fonte e tamanho.

9.3.

Cada conto não pode exceder quatro páginas.

9.4.

Os textos devem ser enviados em forma de anexo, como documento de
Word (formato .doc), não sendo aceitos textos no formato PDF.

9.5.

Se o autor ou autora optar por enviar mais de um conto, deverá anexar
um a um, separadamente.

9.6.

No campo “assunto” do e-mail, o autor ou autora deve escrever “Conto”.

9.7.

A revista escolherá quantos contos entender necessários para compor seu
primeiro volume. Bem como se reserva ao direito de não escolher
nenhum, caso não sejam cumpridos os requisitos necessários.

9.8.

O autor ou autora do(s) poema(s) deve enviar anexo o termo de
compromisso e declaração de autoria da obra (ANEXO 1 DESTA
CHAMADA).

9.9.

No corpo do e-mail, o autor ou autora deve enviar um breve currículo de
até 4 (quatro) linhas que virá a ser publicado junto com o conto, caso seja
aceito.

10. Normas para submissão de crônicas:
10.1.

Cada autor ou autora poderá enviar até duas crônicas inéditas que
abordem a temática LGBT.

10.2.

Cada crônica deverá ser digitada em fonte Times New Roman, tamanho
12 e com espaçamento entre linhas de 1,5. O título deve estar
centralizado, em negrito, com mesma fonte e tamanho. O nome do autor
ou autora deve vir logo abaixo do título, em itálico, alinhado à esquerda,
com mesma fonte e tamanho.

10.3.

Cada crônica não pode exceder duas páginas.

10.4.

Os textos devem ser enviados em forma de anexo, como documento de
Word (formato .doc), não sendo aceitos textos no formato PDF.

10.5.

Se o autor ou autora optar por enviar mais de uma crônica, deverá anexar
uma a uma, separadamente.

10.6.

No campo “assunto” do e-mail, o autor ou autora deve escrever
“Crônica”.

10.7.

A revista escolherá quantas crônicas entender necessárias para compor
seu primeiro volume. Bem como se reserva ao direito de não escolher
nenhuma, caso não sejam cumpridos os requisitos necessários.

10.8.

O autor ou autora da(s) crônica(s) deve enviar anexo o termo de
compromisso e declaração de autoria da obra (ANEXO 1 DESTA
CHAMADA).

10.9.

No corpo do e-mail, o autor ou autora deve enviar um breve currículo de
até 4 (quatro) linhas que virá a ser publicado junto com a crônica, caso
seja aceita.

11. Normas para submissão de entrevistas:
11.1.

Cada proponente poderá enviar somente uma entrevista inédita que
aborde a temática LGBT.

11.2.

Cada entrevista deverá ser digitada em fonte Times New Roman,
tamanho 12 e com espaçamento entre linhas de 1,5. O título deve estar
centralizado, em negrito, com mesma fonte e tamanho. O nome do
entrevistador ou entrevistadora deve vir logo abaixo do título, em itálico,
alinhado à esquerda, com mesma fonte e tamanho. As perguntas devem
estar destacadas em itálico; as respostas em estilo normal.

11.3.

Cada entrevista não pode exceder duas páginas.

11.4.

Os textos devem ser enviados em forma de anexo, como documento de
Word (formato .doc), não sendo aceitos textos no formato PDF.

11.5.

No campo “assunto” do e-mail, o proponente deve escrever “Entrevista”.

11.6.

A revista escolherá quantas entrevistas entender necessárias para compor
seu primeiro volume. Bem como se reserva ao direito de não escolher
nenhuma, caso não sejam cumpridos os requisitos necessários.

11.7.

O autor ou autora da entrevista deve enviar anexo o termo de
compromisso e declaração de autoria da obra (ANEXO 1 DESTA
CHAMADA).

11.8.

No corpo do e-mail, o autor ou autora da entrevista deve enviar um breve
currículo de até 4 (quatro) linhas que virá a ser publicado junto com a
entrevista, caso seja aceita.

11.9.

Caso o entrevistador ou entrevistadora queira colocar fotos do(a)
entrevistado(a) deve enviá-las anexas, uma a uma, em formato JPEG
(resolução mínima: 728x1024), separadas do texto da entrevista. Deve
ainda, anexar autorização do entrevistado para publicação de seu nome,

imagem, bem como declaração de ciência do que será publicado na
entrevista (ANEXO 2 DESTA CHAMADA).
11.10. Pessoas com 18 anos incompletos não podem ser entrevistadas, nem
ter seus nomes citados na entrevista, sob pena de responsabilidade civil e
penal.

12. Normas para submissão de história em quadrinhos:
12.1.

Cada proponente poderá enviar somente uma HQ inédita que aborde a
temática LGBT.

12.2.

Cada página da HQ deverá estar em formato JPEG – resolução mínima
de 6MP (2816x2112), orientação retrato.

12.3.

A HQ deverá ter no máximo três páginas.

12.4.

A HQ deve ter suas páginas anexadas ao e-mail.

12.5.

No campo “assunto” do e-mail, o autor ou autora deve escrever “História
em Quadrinhos”.

12.6.

A revista escolherá quantas HQ’s entender necessárias para compor seu
primeiro número. Bem como se reserva ao direito de não escolher
nenhuma, caso não sejam cumpridos os requisitos necessários.

12.7.

O autor ou autora da HQ deve enviar anexo o termo de compromisso e
declaração de autoria da obra (ANEXO 1 DESTA CHAMADA).

12.8.

No corpo do e-mail, o autor ou autora deve enviar um breve currículo de
até 4 (quatro) linhas que virá a ser publicado junto com a HQ, caso seja
aceita.

13. Normas para submissão de fotografias:
13.1.

Cada proponente poderá enviar até duas fotografias inéditas que
abordem a temática LGBT.

13.2.

A fotografia deverá estar em formato JPEG – resolução mínima de 6MP
(2816x2112).

13.3.

As imagens deverão ser anexadas ao e-mail.

13.4.

Em caso de estarem sendo utilizadas imagens de terceiros, o
proponente deve enviar anexa autorização de publicação das pessoas que
aparecem na fotografia (ANEXO 3 DESTA CHAMADA).

13.5.

No campo “assunto” do e-mail, o autor ou autora deve escrever
“Fotografia”.

13.6.

A revista escolherá quantas fotografias entender necessárias para compor
seu primeiro volume. Bem como se reserva ao direito de não escolher
nenhuma, caso não sejam cumpridos os requisitos necessários.

13.7.

O autor ou autora da fotografia deve enviar anexo o termo de
compromisso e declaração de autoria da obra (ANEXO 1 DESTA
CHAMADA).

13.8.

No corpo do e-mail, o autor ou autora deve enviar um breve currículo de
até 4 (quatro) linhas que virá a ser publicado junto com a fotografia, caso
seja aceita.

13.9.

Pessoas com 18 anos incompletos não podem ser fotografadas, sob
pena de responsabilidade civil e penal.

13.10. Não serão aceitas fotografias em que figurem terceiros sem a expressa
autorização destes.

14. Normas para submissão de desenhos:
14.1.

Cada proponente poderá enviar até dois desenhos inéditos que abordem
a temática LGBT.

14.2.

O desenho deverá estar em formato JPEG – resolução mínima de 6MP
(2816x2112).

14.3.

As imagens deverão ser anexadas ao e-mail.

14.4.

Não serão aceitos caricaturas ou desenhos que ilustrem pessoas físicas.

14.5.

No campo “assunto” do e-mail, o autor ou autora deve escrever
“Desenho”.

14.6.

A revista escolherá quantos desenhos entender necessários para compor
seu primeiro volume. Bem como se reserva ao direito de não escolher
nenhum, caso não sejam cumpridos os requisitos necessários.

14.7.

O autor ou autora do desenho deve enviar anexo o termo de
compromisso e declaração de autoria da obra (ANEXO 1 DESTA
CHAMADA).

14.8.

No corpo do e-mail, o autor ou autora deve enviar um breve currículo de
até 4 (quatro) linhas que virá a ser publicado junto com o desenho, caso
seja aceito.

15. Normas para submissão de artigos de opinião: Educação e Direito
15.1.

Cada autor poderá enviar somente um artigo de opinião que aborde a
temática LGBT.

15.2.

Na área de Educação serão aceitas contribuições de: graduandos,
graduados ou pós-graduados em Pedagogia ou qualquer Licenciatura.

15.3.

Na área de Direito serão aceitas contribuições de: graduandos, graduados
ou pós-graduados em Direito.

15.4.

Cada artigo deverá ser digitado em fonte Times New Roman, tamanho
12 e com espaçamento entre linhas de 1,5. O título deve estar
centralizado, em negrito, com mesma fonte e tamanho. O nome do autor
deve vir logo abaixo do título, em itálico, alinhado à esquerda, com
mesma fonte e tamanho.

15.5.

Cada artigo não pode exceder duas páginas.

15.6.

Os textos devem ser enviados em forma de anexo, como documento de
Word (formato .doc), não sendo aceitos textos no formato PDF.

15.7.

No campo “assunto” do e-mail, o autor ou autora deve escrever “Artigo Educação” ou “Artigo – Direito”.

15.8.

A revista escolherá quantos artigos entender necessários para compor seu
primeiro volume. Bem como se reserva ao direito de não escolher
nenhum, caso não sejam cumpridos os requisitos necessários.

15.9.

O autor ou autora do artigo deve enviar anexo o termo de compromisso e
declaração de autoria da obra (ANEXO 1 DESTA CHAMADA).

15.10. No corpo do e-mail, o autor ou autora deve enviar um breve currículo de
até 4 (quatro) linhas que virá a ser publicado junto com o artigo, caso
seja aceito.
15.11. Não devem ser citados nomes de terceiros nos artigos de opinião.

IV.

DISPOSIÇÕES FINAIS

16. O encaminhamento de trabalhos na forma prevista por esta chamada implica na
concordância do proponente com as disposições nela contidas.

17. A revista explicitará em sua publicação que a originalidade e todos os aspectos
relacionados à legalidade de todos os trabalhos são de inteira responsabilidade
dos autores.
18. Antes de publicados, poemas, contos, crônicas, entrevistas e artigos de opinião
passarão por revisão ortográfica.
19. O resultado da seleção será divulgado até o dia: 11 de maio de 2015.
Exclusivamente por e-mail.
20. O primeiro número da revista será publicado no dia 30 de junho de 2015, no
endereço

eletrônico: http://www.alanaregina.com.br/#!revistamaisdeum/c5cj,

sendo disponibilizada para download gratuitamente.

Três Lagoas, Mato Grosso do Sul
12 de março de 2015
Alana Regina Sousa de Menezes
(Organizadora da Revista Mais de Um)

ANEXO 1
Termo de compromisso e declaração de autoria
Eu, inserir nome completo, nacionalidade, portador do RG nº:
órgão expedidor: , CPF:
CEP

,

, domiciliado em inserir endereço completo com

, telefone: , declaro que tenho ciência das normas divulgadas na

chamada da Revista Mais de Um e que concordo com todas as disposições
contidas nela. Declaro-me ciente de que a publicação não tem fins
lucrativos. Declaro também que tenho idade de 18 anos completos ou mais,
ciente de que responderei, na forma da lei, por informações falsas que aqui
esteja dando.
Declaro ainda que inserir título do poema, conto, HQ, artigo... é de
minha autoria e está livre de qualquer tipo de plágio. No presente
documento, venho responsabilizar-me integralmente pelo conteúdo da obra
e CEDER, nos termos do art. 49 da Lei 9.610 (Lei de Direitos Autorais), os
meus direitos sobre o(s) referido(s) texto(s), em favor da organizadora da
Revista Mais de Um ALANA REGINA SOUSA DE MENEZES, para que
o presente trabalho de minha autoria seja publicado na Revista Mais de
Um, número 01, disposta para download gratuito no endereço eletrônico:
http://www.alanaregina.com.br/#!revistamaisdeum/c5cj.
Declaro, ainda, e nos termos da lei, que o trabalho é de minha
exclusiva autoria e que seu conteúdo é de minha responsabilidade, estando
ciente quanto às penas relativas a qualquer espécie de plágio sobre o
mesmo. Por ser verdadeira, firmo a presente declaração para nada mais
haver a reclamar.
________________________________________________
Assinatura do declarante

ANEXO 2
Autorização
Eu, inserir nome completo, nacionalidade, portador(a) do RG:
órgão expedidor:

, CPF:

,

, domiciliado em: inserir endereço completo,

com CEP, telefone: , venho por meio deste documento permitir publicação
do meu nome e imagem na Revista Mais de Um, número 1, em entrevista
feita por inserir nome do entrevistador, na data de inserir data da
entrevista.
Declaro ter 18 anos de idade completos ou mais e estar ciente do
conteúdo da entrevista a ser publicado, tendo anteriormente à submissão
acesso ao texto na íntegra, bem como tive acesso também às fotografias
em que apareço e que autorizo que sejam publicadas juntamente à
entrevista.
Declaro-me ciente de que a Revista Mais de Um é uma publicação
online e sem fins lucrativos, portanto, não será comercializada e sim
disponibilizada

para

download

gratuito

no

endereço

eletrônico:

http://www.alanaregina.com.br/#!revistamaisdeum/c5cj.
Por ser verdadeira, firmo a presente declaração para nada mais haver
a reclamar.

________________________________________________
Assinatura do entrevistado (declarante)

ANEXO 3
Autorização
Eu, inserir nome completo, nacionalidade, portador(a) do RG:
órgão expedidor:

, CPF:

,

, domiciliado em: inserir endereço completo,

com CEP, telefone: , venho por meio deste documento permitir publicação
da minha imagem na Revista Mais de Um, número 1, em fotografia feita
por inserir nome do fotógrafo, na data de inserir data da fotografia.
Declaro ter 18 anos de idade completos ou mais e estar ciente do
conteúdo da fotografia a ser publicada, tendo anteriormente à submissão
acesso às fotografias em que apareço e que autorizo que sejam
publicadas.
Declaro-me ciente de que a Revista Mais de Um é uma publicação
online e sem fins lucrativos, portanto, não será comercializada e sim
disponibilizada

para

download

gratuito

no

endereço

eletrônico:

http://www.alanaregina.com.br/#!mais-de-um/c5cj.
Por ser verdadeira, firmo a presente declaração para nada mais haver
a reclamar.

________________________________________________
Assinatura do entrevistado (declarante)

