Prezado (a) acadêmico (a):

A Academia Luminescência Brasileira e a Futurama Editora tem o prazer de lhe
convidar para mais um grande lançamento, a antologia Criações II, cujo lançamento
ocorrerá às 13 horas no dia 10 de agosto de 2018, na 25ª Bienal Internacional do
Livro de São Paulo.
As vagas são limitadas, envie seus poemas, crônicas, contos, canções e artigos
acadêmicos para abrilhantar essa obra diferenciada no cenário literário brasileiro.
Aguardamos seu trabalho.
Pedimos a gentileza de lerem atentamente esse edital e anexarem os trabalhos no
modelo de página do livro, que se encontra em anexo.
Agradecemos a confiança em nosso trabalho e aguardamos seu trabalho.

Cordialmente,
Diretoria ALUBRA

Antologia Criações II
Lançamento em: 10/08/2018, na cidade de São Paulo
Estande da Futurama Editora

Devido ao grande sucesso obtido com a antologia Criações e atendendo aos pedidos de
nossos acadêmicos, a Academia Luminescência Brasileira – ALUBRA- orgulhosamente
apresenta a antologia Criações II, a ser lançada durante a 25ª Bienal Internacional do
livro de São Paulo.

Objetivo: Publicação da antologia Criações II, que englobará poemas, crônicas, contos,
canções e artigos acadêmicos. Não há obrigatoriedade dos trabalhos serem inéditos.

Autores: Aberta aos acadêmicos da Academia Luminescência Brasileira e convidados,
de ambos os sexos, residentes no Brasil e no exterior.

Temática: Não serão aceitos trabalhos de cunho religioso, sexual e político.
Trabalhos que contenham palavras ofensivas e ideologias segregacionistas ou
discriminatórias serão descartados.
Os trabalhos deverão ser em língua portuguesa, o que não impede o uso de termos
estrangeiros nos textos. Não há implicação dos trabalhos serem inéditos.

Característica da obra: Livro com registro no ISBN Biblioteca Nacional e Ficha
Catalográfica.
Tamanho do livro- 140mm x 210mm, Miolo em papel off-set 75grs., impresso em uma
cor (preta). Capa em papel cartão Supremo 250grs, laminação Bopp fosca, impresso em
4 cores e com orelhas.
O número de páginas poderá variar conforme a quantidade de participantes.

Forma de participação dos autores: O trabalho deverá ser digitado em página
tamanho A5 (210mm altura x 140mm de largura – margem superior e inferior 2 cm),
digitado em Word, tamanho da fonte 12, fonte Times New Roman, alinhados à
esquerda.

Poemas que excederem à quantidade de páginas adquiridas serão excluídos.
Os trabalhos devem ser entregues à editora, obrigatoriamente, com a devida REVISÃO
ORTOGRÁFICA.
Solicite o modelo da página do livro.
Enviar o arquivo em Word para o email secretaria@alubraweb.com.br
Não será aceito trabalho digitado no corpo do email, somente anexo em Word.

Taxa de participação:
05 páginas - Valor R$ 450,00 - 10 exemplares ao autor

Formas de Pagamento da taxa de participação:
- A vista via depósito bancário, favorecido Futurama Editora
Banco do Brasil - Agência 0584-3 - c.c. 101.496-X ou dígito 0 (zero), se for feito pela
internet o pagamento usar o dígito X, se for pagamento no caixa eletrônico usar dígito 0.
Ou
Dividido em duas vezes no boleto bancário, emitido pela Futurama Editora.

Divulgação: A antologia Criações II será divulgada através de mecanismos eletrônicos
com as quais a Academia Luminescência Brasileira e a Futurama Editora mantêm
relacionamento cultural, bibliotecas e centros culturais.

Da responsabilidade:
Não haverá cessão de Direitos Autorais, os autores reservam para si os direitos autorais
totais.
Os Autores responderão sobre plágio, publicação não autorizada, calúnia, difamação ou
não autoria da obra, isentando a Academia Luminescência Brasileira e a Futurama
Editora de crime de Direito Autoral.

Retirada dos exemplares:
Os exemplares serão entregues aos autores presentes no lançamento da obra.
Ao autor que não puder comparecer ao lançamento será enviado via Correio, com
despesas de postagem à custa do autor, no qual deverá ser requerido no prazo de até 30
dias após a data do lançamento, via email com endereço completo, para cotação da taxa
dos correios e instruções de pagamento.
Importante: Após um mês a contar da data de lançamento, o autor que não requerer os
seus exemplares perderá o direito sobre eles que serão destinados à bibliotecas e
instituições de ensino.

ATENÇÃO: Datas e prazos
A data abaixo deverá ser cumprida, mas poderá sofrer alteração em fase de
eventualidades que surjam durante o processo.
Data limite para envio dos trabalhos e pagamento: 10/03/2018
Email: secretaria@alubraweb.com.br

Agradecemos antecipadamente a atenção, e quaisquer dúvidas estamos à disposição.

Cordialmente,
Michelle Franzini Zanin
Presidente da ALUBRA

