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I EDITAL DE SELEÇÃO DE TEXTOS E IMAGENS (OBRAS DE ARTE) PARA 
A PUBLICAÇÃO NA COLEÇÃO VOZES DO SER 

(*) Os tópicos marcados com asterisco foram alterados após a primeira publicação deste edital 
para melhor adaptar às necessidades dos artistas. 

INSCRIÇÕES PRORROGADAS ATÉ 30/06/2021 
Faça sua reserva e pague somente no encerramento das inscrições. 

 
A Coleção Vozes do Ser foi criada pela Professora, Escritora e Artista Plástica 

Gilda Sabas em parceria com a editora/produtora Semeador de Livros, 

representada pela Coordenadora Editorial Cida Vergueiro. 

A Arte e a Literatura conduzem o ser humano de todas as épocas ao encontro 

consigo mesmo e com o outro por todas as partes do mundo. Vozes do Ser é 

uma coleção que promove a reflexão por meio da teoria e da criação sobre as 

diferentes manifestações artística e literária e as apresenta entrelaçadas entre 

si, evidenciando as diversas vozes que ecoam pelas entrelinhas do tempo e da 

vida, de modo sincrônico e singular. 

 
A QUEM SE DESTINA 
O livro será no modelo de investimento compartilhado. Poderão participar 
escritores e artistas profissionais e amadores, estudantes e professores de 
Literatura e Arte, com poema, conto, carta, entrevista, ensaio, crônica, entre 
outros gêneros literários; letra de música, partitura; imagem de obras de artes 
visuais (pintura, desenho, colagem, fotografia, entre outras), processo criativo e 
textos teóricos e/ou poéticos relacionados a todas as Artes e Literatura, para 
compor o livro impresso. 
 
 
DA INSCRIÇÃO – ATENÇÃO: O prazo de inscrição foi prorrogado. 
 
PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 11 de janeiro de 2021 a 30 de junho de 2021*.  

COMO SE INSCREVER: Acesse e imprima a ficha de inscrição específica 
(literatura ou artes) pelo link semeadordelivros.com.br/vozesdoser. 

Preencha, assine e encaminhe junto com os arquivos dos textos e/ou das 
obras para o email:  

vozesdoser_inscricao@semeadordelivros.com.br (ver instruções neste Edital). 

Não há taxa de inscrição neste edital. A editora/produtora Semeador de Livros 
se reserva ao direito de solicitar informações complementares aos autores. Tal 
solicitação será feita por email. 

 
DA PUBLICAÇÃO DO LIVRO 
 
Caberá à editora/produtora Semeador de Livros definir o projeto gráfico, com a 
disposição das obras e textos nas páginas de acordo com o projeto. As páginas 
finais do livro serão destinadas à biografia e foto de cada autor. 

 

https://semeadordelivros.com.br/vozesdoser/
mailto:vozesdoser_inscricao@semeadordelivros.com.br
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O livro será todo colorido, em formato e papel diferenciados para contemplar 
a arte em toda a sua dimensão, e tem as seguintes características: 

- Livro aberto 44,0 x 21,0cm - fechado 21,0 x 21,0 cm 

- Miolo: em 4 cores, papel couche fosco 115g/m²  

- Capa: em 4 cores frente, em papel cartão 300g/m² (com laminação fosca). 

- Acabamento: lombada quadrada, costura e colagem   

Não será possível realizar alterações no protótipo de impressão.  

 

 
DA COTA DE PARTICIPAÇÃO DOS AUTORES 
A publicação do livro ocorrerá no modelo de investimento compartilhado, ou 
seja, o custo total para a produção do livro e para o lançamento será divido 
entre os participantes.  

De acordo com o número de páginas contratadas cada autor receberá uma 
quantidade em livros. 

Cada artista poderá participar com no mínimo 2 páginas, cota que corresponde 
ao valor de R$. 400,00 e dá direito a 10 livros. O máximo de páginas ficará ao 
critério do artista, sendo que a cada página a mais contratada terá direito a 5 
livros(*). 

 Uma das propostas da Coleção Vozes do Ser é promover a diversidade 
artística, reunindo os artistas em um livro que, de forma compartilhada, 
será divulgado por todos. Sendo assim, independente de quantos livros um 
autor adquirir, seu trabalho será divulgado para o público de todos os 
participantes, pela aquisição dos livros e pela divulgação. 

A Semeador de Livros ficará com uma cota de livros para participação em 
feiras, eventos e divulgação. 

 

COMO CALCULAR A QUANTIDADE DE PÁGINAS NECESSÁRIAS 

Para textos: 
Para calcular a quantidade de texto que compõe uma página do livro, o 
participante deverá considerar que uma página corresponde a 2.700 
caracteres.  
Como calcular: selecione todo o texto; na área de “Revisão” no Word, abra a 
caixa “Contar Palavras” e anote o número total de caracteres e divida por 
2.700, o resultado será o número de páginas do seu texto. 
No caso de poesia, considerar o máximo de 17 linhas. 

Para imagens: 

Para cada imagem com respectiva ficha técnica será reservada uma página. 
Se o autor desejar incluir um texto sobre a obra, deverá considerar mais uma 
página com no máximo 2.700 caracteres. 

 O participante fará o pagamento após a avaliação e aprovação de sua(s) 
obra(s) ou texto(s) feitas pela equipe da Semeador de Livros. 
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LANÇAMENTO DO LIVRO 
 
O lançamento do livro está previsto para o segundo semestre de 2021. Caso, 
não seja atingida a cota necessária para a produção do livro, o lançamento 
será prorrogado para o primeiro semestre 2022.  O evento de lançamento do 
livro será organizado pela Semeador de Livros em local e data a serem 
definidos, ocasião em que todos os autores participarão da noite de autógrafos 
quando será feita a venda inicial dos livros. 
Os livros a serem vendidos na noite de autógrafos serão cedidos pelos autores, 
ou seja, de acordo com a sua cota de livros, cada autor definirá a quantidade 
que disponibilizará para a venda e receberá o valor total da respectiva venda. 
 
 
SOBRE O ENVIO DE MATERIAL 
 
Todos os documentos de inscrição, textos e obras artísticas deverão ser 
enviados para o email: vozesdoser_inscricao@semeadordelivros.com.br 
 
 
DOCUMENTOS 
a) Imagem de documento com foto com RG e CPF; 
b) Ficha de inscrição preenchida (contendo Termo de Compromisso, 
Autorização de uso de Imagem e biografia resumida do autor/artista com até 
600 caracteres); 
c) Foto do autor/artista (rosto-meio corpo) para ser publicada no livro; 
d) Biografia do autor (máximo de 600 caracteres) para ser publicada no livro.  
 
 
PADRÃO DE ENVIO DE TEXTO 

 O texto deverá ser digitado conforme as seguintes especificações técnicas: 
em programa Word, formato A4, com 3cm nas margens laterais e 2,5cm no 
cabeçalho e rodapé, na fonte Arial corpo 12, espaço entre linhas 1,5.  

 Para calcular a quantidade de texto digitado necessária para compor uma 
página do livro, o participante deverá considerar que uma página 
corresponde a 2.700 caracteres. Para poesia, considerar 17 linhas em uma 
página. 
 

A nomeação do arquivo enviado deverá ser no seguinte padrão: 
nome do autor seguido do título da obra 
Exemplo: josesilva_titulodaobra (tudo em letra minúscula) 
 
 
PADRÃO DE ENVIO DE IMAGEM 
Imagens digitalizadas e fotos deverão ser enviadas em alta qualidade. 
Cada imagem deverá estar na extensão JPG com resolução de 300 dpi. 
A nomeação do arquivo enviado deverá ser no seguinte padrão: 
nome do autor seguido do título da obra 
Exemplo: josesilva_titulodaobra (tudo em letra minúscula) 
 

mailto:vozesdoser_inscricao@semeadordelivros.com.br
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SELEÇÃO DE TEXTOS E IMAGENS 
 
Todas as obras e textos serão submetidos à análise da equipe da Semeador 
para avaliação, que terá por base os padrões de texto e imagem determinados 
neste Edital e a qualidade digital das imagens enviadas. 

A seleção ocorrerá a partir do momento da recepção da inscrição, sendo que o 
artista inscrito será comunicado do resultado por email até 5 (cinco) dias úteis.  

 
RESULTADO DA SELEÇÃO E PAGAMENTO 
 
Caso haja alguma divergência ou se a obra for recusada por não atender aos 
critérios, o autor/artista será comunicado por email para fazer as devidas 
correções. 
PAGAMENTO 1ª Parcela: Encerradas as inscrições, enviaremos por email os 
dados bancários para depósito. O autor/artista terá 3 (três) dias após o 
comunicado para fazer o pagamento e efetivar sua reserva. 
 

FORMAS DE PAGAMENTO (*) 

Nº DE PÁGINAS 
ADQUIRIDAS 

VALOR  PAGAMENTO 

02 páginas R$ 400,00 2 parcelas 

03 páginas R$ 600,00 2 parcelas 

04 páginas R$ 800,00 3 parcelas 

05 páginas R$ 1.000,00 3 parcelas 

06 páginas R$ 1.200,00 3 parcelas 

(*) Acima de 7 páginas o parcelamento poderá ser em até 5 parcelas. 

 
Cada autor deverá enviar o comprovante de depósito identificado para o email 
vozesdoser_inscricao@semeadordelivros.com.br para efetivar a sua inscrição. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
1. A inscrição implica em plena concordância com os termos deste edital. 
2. Não serão aceitos textos e obras que contenham ou caracterizem teor 
racista, misógeno, homofóbico, ideológico-político, ideológico-religioso e que 
possam ferir a dignidade humana. 
3. O critério de classificação das obras ficará a cargo da equipe organizadora. 
 
Para esclarecimento de dúvidas enviar para o email: 
vozesdoser_inscricao@semeadordelivros.com.br 
 

Janeiro/2021(alterado em 25/03/2021) 
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