
 

EDITAL DA COLETÂNEA 

“SOBREVIVI: HISTÓRIAS DO REENCONTRO COM A VIDA” 

 
A Editora Doze 2, por meio da coleção Sinai, torna público o edital de participação de autores e 

autoras, para recebimento, análise e seleção de textos para compor a sua primeira coletânea, a ser 

lançada ainda no segundo semestre de 2021, - com o intuito beneficente de criar material literário 

para o projeto Procure Ajuda Procure Ajudar, e compartilhar o testemunho dos irmãos como forma 

de auxiliar e contribuir os que se encontram em situações difíceis.  

 

I – Do Objeto 

 

Constitui objeto deste edital o recebimento, análise e seleção de textos narrativos que farão parte da 

coletânea “Sobrevivi: Histórias do Reencontro com a Vida”, obra em formato físico e digital (e-

book) que será lançada em 2021, para contribuição textual, documental, material de apoio ao 

projeto Procure Ajuda, Procure Ajudar. 

 

II – Sinopse da Coletânea 

 

 “Ao lermos a doce fala e ensinamento de Jesus sobre o Bom Samaritano, na maioria 

das vezes nos esquecemos do ferido recolhido e ajudado por este. Qual profundo 

testemunho ele poderia nos contar? Qual tristeza aquele acolhimento curou? E a 

história da Viúva de Naim? Lazáro na Tumba? Elias alimentado por um anjo? Nosso 

pai celestial, hoje em seu filho Cristo Jesus, através do Espírito Santo nos encontra em 

todos os momentos, e muitas das vezes esse é momento quando a morte encontra a 

vida, ou melhor, quando a vida reencontra a vida. Muitos aqui carregavam um filho 

sem vida, uma tristeza ou medo ou estavam na tumba quando Jesus apareceu, e que 

essas histórias verdadeiras, tão atuais quanto nossos sofrimentos nesse mundo, 

possam te auxiliar, fortalecer e se tornar, ao menos um sussurro da voz do que diz: 

Venha para fora! Sobrevivi, é o que muitos na bíblia diriam, é que muitos de nós 

dizemos.” 

 

III – Dos Requisitos 

 

Estão aptos a submeter os originais apenas autores e autoras brasileiros, natos ou naturalizados, 

maiores de 18 anos, devidamente comprovados por cópia digitalizada da carteira de identidade 

(RG) ou outro documento oficial com fotografia. 

 

IV – Da Seleção 

 

A análise e seleção dos textos será feita pelo conselho editorial da Doze 2. 

 

V – Da Temática 

 

Os textos submetidos deverão trazer narrativas que contenham a trajetória autobiográfica dos 

protagonistas, não desvalidando outros caminhos do encontro de cura, que ao lidarem com as 

dificuldades decorrentes de depressão, principalmente, entre outras doenças psicológicas, 

encontraram sua cura e paz em Cristo.  



 

Os textos em forma de narrativa poderão abordar dramas, realidades, antes e depois, e testemunhar 

a problemática secular da depressão, que muitas vezes leva as tentativas de suicídio, entre outros 

transtornos. 

Todos os textos submetidos precisam estar em língua portuguesa e ser de autoria dos proponentes, 

não sendo permitidas cópias integrais ou parciais de textos de terceiros. Plágios serão descartados. 

No ato da inscrição, os autores assumem riscos e ônus judiciais de envios de cópias, caso não 

sejam percebidas e venham a ser publicadas, mantendo a Editora Doze 2 a salvo de eventuais 

processos de seus verdadeiros autores. 

Também não serão aceitos materiais assinados em coautoria, nem inscrições feitas em nomes de 

terceiros. A proposta da antologia é testemunhar o reencontro com a vida que o relacionamento com 

Cristo Jesus produz, sem invalidar os meios que o próprio Senhor abençoou e nos proporciona. 

 

VI – Do Formato 

 

Os textos deverão ocupar no máximo 5 páginas inteiras, redigidos em arquivo de página formato 

A4, fonte Times New Roman 12, sem inserção de imagens, fotos ou qualquer outro tipo de mídia, e 

estar obrigatoriamente com extensão DOC ou DOCX. 

 

VII – Da Inscrição 

 

O processo de inscrição é gratuito, e está disponível na página da Coletânea no site oficial da Editora 

Doze 2. Acesse a www.editoradoze2.com.br/sobrevivi e preencha o formulário de inscrição 

fazendo o upload do arquivo em DOC ou DOCX com o texto. 

O prazo de submissão inicia dia 01 de setembro de 2020 e segue até o dia de 30 de Março de 

2021, prorrogável, se necessário.  

 

VIII – Da Análise e Seleção 

 

Os textos serão avaliados pelo organizador com a contribuição dos voluntários do projeto Procure 

Ajuda, Procure Ajudar. A análise e julgamento vão acontecer mediante os seguintes critérios: 
 

 Envio do texto dentro do prazo estipulado no item VII; 

 Envio do texto de acordo com formato de arquivo estabelecido no item VI; 

 Cumprimento dos critérios do item III; 

 Pertinência temática dos contos conforme item V; 

 Material original, sem ocorrência de plágios; 

 Boa redação, clareza, criatividade, coerência, testemunho impactante ao assunto; 

IX – Resultado 

 

Serão escolhidos até 25 autores para compor a antologia. A Doze 2 fechará a lista completa até o 

dia 10 de Abril de 2021, caso não haja prorrogação de prazo, e realizará a divulgação dos 

selecionados na mesma data. Todos os autores contemplados serão informados individualmente via 

e-mail, à medida em que forem selecionadas, e inseridas na lista pública. Autores não selecionados 

serão contatados. Não cabe recurso do resultado final.  

 

X – Aquisição de Exemplares 

 

Cada autor ou autora selecionado, se compromete a adquirir, obrigatoriamente, 5 exemplares da 

antologia pelo valor de R$ 20,00 unitário, totalizando R$ 100,00 (Cem Reais), a serem pagos até 

20/04/2021, quando está previsto o envio dos exemplares para a impressão, podendo ser via cartão de 

crédito, transferência bancária ou boleto. 

http://www.editoradoze2.com.br/sobrevivi


 

 

Os exemplares adquiridos pelos autores poderão ser posteriormente revendidos pelo preço de 

capa, que será de R$ 24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos).  

Caso o autor queira adquirir mais de 5 unidades, poderá fazê-lo, informando à Editora no ato do 

contrato. 

 

XI – Formato e acabamento da obra 

 

Em sua versão física, o livro terá formato 14x21cm, com orelhas de 7cm, aproximadamente 120 

páginas de miolo, papel pólen-soft (amarelado) e capa colorida conforme divulgação. 

 

XII – Cálculo de Direitos Autorais 

Em caso de aceite do(s) textos(s), o proponente transfere a Editora Doze 2 o material para edição e 

publicação pelo período de dois anos de uso exclusivo, mediante contrato assinado 

posteriormente à aprovação do material. 

A tiragem inicial da obra será de 300 exemplares. Como pagamento de valor de direito autoral, cada 

autor receberá antecipadamente 2 (duas) unidades do livro e 1,5% sobre o valor de capa, das vendas 

da parte remanescente da 1° tiragem e posteriores, caso houver, de seis em seis meses, conforme 

relatório de vendas enviado aos autores da coletânea semestralmente. O Projeto Procure Ajuda 

Procure Ajudar receberá 20% das unidades do livro da 1° Tiragem, para realizar doações às igrejas, 

bibliotecas, escolas, pessoas em atendimentos, ou outros que julgarem necessário, dos quais os 

autores não receberão direitos autorais. 

Os autores serão informados em caso de novas tiragens. 

 

XIII – Disposições Finais 

 

As datas definidas neste regulamento podem ser alteradas e, neste caso, serão informadas em tempo 

hábil. As questões não previstas neste regulamento serão resolvidas pelo editor-chefe da Doze 2, 

Ivan Bittencourt Jr. 

 

As solicitações de esclarecimentos adicionais deverão ser formalizadas por meio do e-mail 

contato@bittencourtbrandingandbooks.com 

 

Este regulamento entra em vigor na data de sua divulgação. 

 

 

29 de Janeiro de 2020 

 

Ivan Bittencourt Jr 

  Editor-chefe Doze 2 

mailto:contato@bittencourtbrandingandbooks.com

