
EDITAL COLETÂNEA ENLUARADAS II: UMA CIRANDA DE DEUSAS/2021

REALIZAÇAO: ENLUARADAS SELO EDITORIAS/ SARASVATI EDITORA E 

COMUNICAÇOES LTDA

ORGANIZADORAS: Patricia Cacau e Marta Cortezão 

ORÁCULO:

É importante que as mulheres recuperem a Deusa – não apenas uma Deusa, 

mas todas elas. Quanto mais Deusas conhecermos, mais poderemos celebrar, 

honrar e respeitar a diversidade do espírito feminino. Se festejarmos, 

honrarmos e respeitarmos a diversidade das Deusas, então poderemos fazer 

isso por nós.

Por que a Deusa? Porque somos mulheres, mulheres diferentes, que precisam 

ver o Feminino Divino refletido de volta para nós – de nós para nossas Deusas 

e delas para nós. Porque todas as mulheres são a Deusa e está na hora de 

nos vermos dessa maneira.

Amy Sophia Marashinsky

Com a finalidade de divulgar a escrita poética do Feminino, DE LÍNGUA 
PORTUGUESA, o Enluaradas Selo Editorial e a Sarasvati Editora, convidam, 

via edital, às autoras a participarem da COLETÀNEA ENLUARADAS II: UMA 
CIRANDA DE DEUSAS/2021”.

1. Coletânea de textos poéticos de TEMÁTICA LIVRE: serão aceitos poemas 
de versos livres e/ou de forma fixa, como aldravia, haicai, poetrix, trovas, 

soneto, balada, rondó, sextina, entre outros.

1.1. Os poemas devem ser INÉDITOS (não publicados em livro) e escritos em 

língua portuguesa.



2. A AUTENTICIDADE DOS TEXTOS enviados é de inteira responsabilidade 

de cada autora, podendo responder perante a lei do plágio, cópia indevida ou

qualquer outro crime relacionado com o Código dos Direitos de Autor. 

2.1. O Enluaradas Selo Editorial e a Sarasvati Editora e Comunicações 
Ltda ficam isentos de qualquer demanda, inclusive da reivindicação dos 

direitos autorais de terceiros. 

3. A PARTICIPAÇÃO é ABERTA a todas as autoras que escrevam em língua 

portuguesa, residentes no Brasil e/ou exterior.  

4. IDADE MÍNIMA da autora para participação na coletânea: 18 anos 

completos.

5. Os poemas devem ser enviados ao e-mail 

coletaneaenluaradas@gmail.com, em fonte Times New Roman, tamanho da 

fonte 12, espaçamento 1,5.

5.1. O ESPAÇO RESERVADO é de duas (02) laudas para cada autora 

participante: uma lauda para cada poema (dois poemas), com até 28 versos, 

incluindo título e espaçamento entre as estrofes.

5.2. Poemas pequenos, como aldravia, haicai, poetrix, trovas, equivalem a um 

(01) poema de 28 versos, portanto ocuparão uma lauda.

5.3. Poemas que ultrapassem os 28 versos, chegando a ocupar duas laudas, 

NÃO SERÃO SELECIONADOS.

5.4. A formatação da coletânea, formato livro físico, será de 14x21 e a do e-

book seguirá padrão similar ao do livro impresso.

5.5. É importante ter em conta que os versos longos podem ocupar mais de 

uma linha nesta formatação. 

5.6. Tipo de arquivo aceito: apenas documento em formato Word (não enviar 

os textos no corpo do e-mail), arquivos em PDF e/ou imagens serão 

desconsiderados. 

6. Todos os poemas devem apresentar TÍTULO DIFERENTE ao da

coletânea, ENLUARADAS: UMA CIRANDA DE DEUSAS.



7. DATA PARA ENVIO dos textos: de 21/05/21 a 21/06/21 até as 23h59m 

(horário oficial Brasília). Havendo necessidade, a data poderá ser prorrogada.

8. A INSCRIÇÃO deve ser realizada através do e-mail 

coletaneaenluaradas@gmail.com. Veja FICHA DE INSCRIÇÃO ao final 

deste edital, página 6. 

8.1. A autora enviará um e-mail com título/assunto COLETÂNEA 
ENLUARADAS II: UMA CIRANDA DE DEUSAS/2021 com TRÊS (03) 

arquivos anexos:

I. A ficha de inscrição, em formato Word, devidamente preenchida, que inclui 

uma sucinta biografia literária, em terceira pessoa, de até 4 linhas;

II. Os dois poemas da autora, em formato Word. É OBRIGATÓRIO que os 

poemas tenham títulos;

III. Uma foto de rosto, identificada conforme nome na ficha de inscrição, em 

formato JPG, de alta resolução (FORA do arquivo Word), para a confecção dos 

CARDS de divulgação.

8.2. A INSCRIÇÃO enviada com os dados incompletos ou fora do regulamento, 

será desconsiderada.

8.3. É de inteira responsabilidade de cada uma das participantes a veracidade 

e correção dos dados fornecidos às organizadoras da referida coletânea.

8.4. A AUTORA que NÃO FOR SELECIONADA não receberá informação por 

e-mail por parte das organizadoras.

9. Todos os textos enviados serão sujeitos a uma PRÉ-AVALIAÇÃO,

sobre criatividade e qualidade, regida pelos critérios das organizadoras da 

coletânea que comunicarão, via e-mail, todas as autoras selecionadas.

9.1. NOSSOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO:
I) – Criatividade na construção do texto poético, do ponto de vista linguístico e 

literário;

II) – Textos preconceituosos, homofóbicos, racistas ou que usem palavras de 

baixo calão, serão desconsiderados; 

III) – Estar de acordo com todas as regras de participação deste edital. 



9.2. APÓS SELEÇÃO dos poemas para participação na coletânea, não 

realizaremos substituições de textos, apenas em casos excepcionais.

10. Para esta coletânea, A PRIMEIRA REVISÃO DOS POEMAS fica sob a

responsabilidade de cada autora, portanto leia e releia os poemas antes de 

enviá-los, vamos primar pelo cuidado e perfeição.

11. CUSTO PARA A AUTORA RESIDENTE NO BRASIL: a participação na 

coletânea, com dois (02) poemas, fica estipulada em R$ 215,00 (duzentos e 

quinze reais).  

11. 1. CUSTO PARA A AUTORA RESIDENTE NA EUROPA: a participação 

na coletânea, com dois (02) poemas, fica estipulada em € 60,00 (sessenta 

euros).  

11. 2. CADA AUTORA ESTARÁ ABONANDO os custos de leitura crítica de 

seleção, ISBN, diagramação, catalogação, designers gráficos, impressão, taxa 

de correios, embalagem de envio e divulgação da obra.

11.3. CADA AUTORA RECEBERÁ VIA CORREIO (BRASIL): 03 (três) livros 

com taxa dos correios já incluída + 01 (um) e-book + 03 (três) marcadores de 

página = R$ 215,00 (duzentos e quinze reais).

11.4. CADA AUTORA RECEBERÁ VIA CORREIO (EUROPA): 03 (três) livros 

com taxa dos correios já incluída + 01 (um) e-book + 03 (três) marcadores de 

página = € 60,00 (sessenta euros).

11.5. É de inteira responsabilidade de cada autora a INFORMAÇÃO 
CORRETA do endereço para envio do Pack Coletânea Enluaradas 

discriminado nos itens 11.3 e 11.4. Não nos responsabilizamos por 

informações equivocadas. 

11. 6. CUSTO DO EXEMPLAR EXTRA: R$ 60,00 (entrega no Brasil). CUSTO 
DO EXEMPLAR EXTRA: € 20,00 (entrega na Europa)
OBS.: A autora que desejar adquirir exemplares extras, favor informar a 

quantidade na ficha de inscrição.

12. As informações para DEPÓSITO BANCÁRIO serão enviadas à autora por 

e-mail, quando da seleção dos poemas. Após realização do pagamento, a 

autora deverá enviar o COMPROVANTE DE PAGAMENTO via e-mail 



(coletaneaenluaradas@gmail.com), com o assunto COMPROVANTE DE 
PAGAMENTO, oficializando, assim, sua participação na coletânea. 

12.1. A NÃO CONFIRMAÇÃO do depósito estabelece a exclusão da 

participação.

13. A coletânea (com registro de ISBN incluído) terá versão impressa e 

também digital (e-book), cuja DISTRIBUIÇÃO será GRATUITA. 

13.1. A coletânea terá LANÇAMENTO VIRTUAL e será amplamente divulgada 

através das redes sociais. 

13.2. Enviaremos CERTIFICADO DIGITAL de participação para todas as 

autoras selecionadas, oficialmente, conforme item 12. 

13.3. Cada autora selecionada terá seu card individual de divulgação de sua 

participação na COLETÂNEA ENLUARADAS II: UMA CIRANDA DE DEUSAS, 

podendo ser amplamente compartilhado.

14.  A inscrição/participação, nesta coletânea, implica na aceitação de todos os 

itens descritos neste regulamento. Automaticamente, cada autora selecionada 

autoriza, sem ônus para o Enluaradas Selo Editorial e a Sarasvati Editora, a 

veiculação de texto e uso de imagem em todos os veículos das mídias de 

comunicação com o fim de divulgação da COLETÂNEA ENLUARADAS II: 
UMA CIRANDA DE DEUSAS/2021.

OBS.: Qualquer dúvida deve ser encaminhada para 

coletaneaenluaradas@gmail.com, com o assunto DÚVIDAS.

15. LANÇAMENTO: Até 60 dias após o encerramento do edital.

16. Qualquer situação não prevista neste edital será decidida pelas 

organizadoras da Coletânea.

Agradecemos a sua participação e seja muito bem-vinda à Coletânea 
ENLUARADAS II: UMA CIRANDA DE DEUSAS/ 2021.

DE MÃOS DADAS SOMOS DEUSAS; JUNTAS, AS ENLUARADAS!



FICHA DE INSCRIÇÃO DA AUTORA:

Nome completo da autora: 

Idade: 

Como deseja que seu nome conste na edição desta coletânea:

Endereço para entrega do PACK COLETÂNEA ENLUARADAS: 

Contato do WhatsApp: (     ) 

IG Instagram:

Perfil Facebook: 

E-mail: 

Título dos poemas:
Poema 1: 
Poema 2: 

Biografia: EM TERCEIRA PESSOA (escreva sobre você num máximo de 4 

linhas).

Deseja receber livros extras?  (     ) SIM      (    ) NÃO 
Se SIM, informe a quantidade: (     ) 01 EXEMPLAR A MAIS APENAS
                                                    (     ) ______ EXEMPLARES


