REGULAMENTO
2ª CHAMADA DE ORIGINAIS INFANTIS E JUVENIS
DA EDITORA BAMBOLÊ
A Editora Bambolê valoriza obras cujo texto encante o leitor, e permita que
esse leitor possa ir além, na busca de entendimento do mundo e de
conhecimentos, usando o livro como estímulo.
Nossa seleção de originais se dá de três formas:
- seleção de novos originais de autores já publicados pela Bambolê;
- convite direto a autores do mercado;
- seleção pública, aberta a novos autores, uma vez por ano.
Assim, a Editora Bambolê comunica a abertura da seleção de obras infantis e
juvenis, para compor seu catálogo do 2º sem/2017 e 1º sem/2018, de acordo
com o regulamento abaixo.
INSCRIÇÃO
1. A inscrição de originais estará aberta no período de 01/09/2016 a
30/09/2016.
2. O autor deverá preencher o formulário de inscrição DOC, disponível no
mural da página principal do site da Editora Bambolê
(www.editorabambole.com.br). Finalizado o preenchimento, o autor
deverá salvar um PDF do referido formulário. Este PDF deverá ser
encaminhado juntamente com seu original.
ATENÇÃO: Fichas em formato diferente de PDF não serão abertas e
serão eliminadas da seleção.
3. Recomenda-se que os textos, antes de serem enviados para a Editora,
sejam registrados na Biblioteca Nacional. Nenhum outro tipo de
registro será aceito. A cópia dos registros será exigida no caso do
mesmo ser selecionado.
4. O autor deverá enviar para o e-mail originais@editorabambole.com.br:
a) A ficha de inscrição preenchida, no formato PDF;
b) 1 (um) arquivo PDF contendo, no máximo, 2 (dois) originais
inéditos comercialmente, em publicação impressa ou digital, nos
gêneros infantil e/ou juvenil.

5. Não aceitaremos textos que já tenham sido publicados por outra
editora comercial, ou seja, que já tenham recebido um número de
ISBN; ou mesmo que tenham sido publicados como e-books. Exceção
apenas para textos publicados em antologias oriundas de concursos
literários.
6. A Editora Bambolê não trabalha, em sua linha editorial, com os
temas/gêneros: quadrinhos; terror; fantasia com enfoque em zumbis
ou vampiros; ou sick-lit (conhecido como “literatura enferma”, que são
histórias de protagonistas com doenças graves, depressão ou
tentativas de suicídio). Desta forma, esses gêneros não serão aceitos
para avaliação.
7. Cada texto enviado deve pertencer a um dos seguintes gêneros:
infantil, infantojuvenil, juvenil ou jovem adulto. A Editora Bambolê, para
essa 2ª seleção de originais, avaliará todos os originais recebidos,
porém dará especial atenção aos textos:
- juvenis
- infantis voltados para alfabetização ( ver o livro “A Bota do Guto”,
para entender o formato )
- reconto ou adaptação
8. Só serão aceitos originais ilustrados, caso as ilustrações sejam do
próprio autor do texto. Contudo, o julgamento será feito a partir do
texto, podendo não ser aprovada a ilustração do mesmo.
9. Cada autor poderá se inscrever apenas uma vez. Qualquer nova
inscrição será descartada, sendo considerado apenas o primeiro email enviado.
10. A seleção se dará em duas etapas:
Na primeira etapa, pré-selecionaremos até 15 (quinze) textos que
receberão um e-mail, com a solicitação de envio da cópia do
Certificado de Registro da obra na Biblioteca Nacional ou, caso ainda
não tenha recebido o certificado, cópia do protocolo. O resultado dessa
seleção será publicado até o dia 15/11/2016.

Na segunda etapa, a partir dos pré-selecionados, de acordo com o
orçamento da Editora, será selecionado 1 (um) ou mais textos para
propor contrato de edição, com publicação prevista até agosto de
2018. Os textos poderão ser escolhidos em qualquer dos gêneros:
infantil, infantojuvenil, juvenil ou jovem adulto, podendo até mesmo ser
todos do mesmo gênero.
A lista final será divulgada até o dia 31/01/2017.
11. Os títulos selecionados serão publicados sob as seguintes condições:
a) Cada autor receberá, a título de direitos autorais, o percentual de
10% sobre o preço de capa, exceto no caso de vendas especiais,
conforme contrato a ser firmado com a editora;
b) O livro terá uma tiragem inicial de, no mínimo, 500 exemplares;
c) Cada autor receberá a cota de 10 livros (a cada 500 exs) como cota
do autor;
d) O ilustrador será escolhido pela editora, exceto no caso do texto ter
sido aprovado junto com a ilustração.
Considerações Finais
12. Aconselha-se que o autor, que deseje ser publicado pela Editora
Bambolê, navegue pelo site da Editora, assim como visite as redes
sociais, para conhecer a proposta da casa editorial, bem como, tomar
conhecimento do catálogo e da qualidade editorial do que já foi
publicado.
13. O autor se compromete a comunicar por e-mail à Editora Bambolê,
caso o texto submetido à avaliação seja contemplado por algum
concurso literário ou mesmo seja contratado para publicação em outra
casa editorial, durante o processo de avaliação.
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