
Sinopse. 

Quando o sol está em seu auge, brilhando e iluminando tudo, temos maior sen-
sação de segurança, afinal tudo está às claras. As pessoas andam tranquilamente, 
resolvem seus problemas, vão para o trabalho... Mas já pararam para pensar por 
que a noite é diferente? Por que será que é tão vazia? Por que não encontramos pes-
soas de um lado para outro? 

A resposta é simples, eles temem a noite. Não só pelo fato da escuridão, mas 
pelo que se esconde nela. 

Diversas vezes ouvimos relatos de acontecimentos noturnos e histórias que cau-
sam arrepio. Pessoas que desaparecem, ou muitas vezes, escapam por pouco de 
criaturas que criam o caos. 

A missão desta antologia é contar o que a noite nos reserva. É tirar o seu véu 
e revelar o que de terrível nas sombras. Explore todas as mitologias. Viaje pela pe-
numbra e encontre seus maiores medos para nos contar o que acontece Quando a 
Noite Cai.
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1. ANTOLOGIA         

1.1. A antologia QUANDO A NOITE CAI será publicada unicamente pela Editorial Hope CNPJ 
19.957.868/0001-02 e organizada por Ariel Gomes, Rodrigo Fonseca e Débora de Mello;

1.2. Esse edital se refere à primeira publicação da antologia, que será registrada em Biblioteca 
Nacional sob o prefi xo editorial 5788;     

1.3. As estruturações gráfi cas e qualquer outro elemento que constroem a antologia em seu 
formato físico e/ou digital serão decididos pela Editorial Hope em parceria com os organizadores;     

1.4. A participação na antologia é apenas para escritores que residem em território nacional;

1.5. A antologia QUANDO A NOITE CAI receberá contos no estilo Fantasia, Dark Fantasy, Sus-
pense, Terror e Aventura, excluindo qualquer outro gênero;     

1.6. Poderão participar da antologia autores a partir de 16 (dezesseis) anos; 

1.7. Não serão aceitos fanfi cs de nenhum aspecto, personagens ou elementos já publicados em 
outras histórias, apenas contos originais;     

1.8. A antologia contará com 30 (trinta) contos, sendo 01 (um) conto de cada organizador ),  01 
(um) conto de cada um dos autores convidados  e 25 (vinte e cinco) autores selecionados. Todos os 
contos terão uma ilustração exclusiva;



2. CONTOS

2.1. Serão aceitos contos somente em língua portuguesa (de autoria do candidato), de acordo 
com o tema da antologia, com no máximo 10 mil caracteres com espaço;       

2.2. Os contos devem estar formatados na fonte Arial, tamanho 12 (doze), espaçamento entre 
linhas de 1,5cm (um centímetro e meio). Em tamanho A4, sem qualquer decoração ou adereços;     

2.3. Contos que não estiverem de acordo com a proposta serão desclassificados automatica-
mente;     

2.4. Não serão aceitos rascunhos, esboços de ideias ou contos inacabados;     

2.5. Os contos deverão ser enviados exclusivamente para ao e-mail antologia.quandoanoi-
tecai@gmail.com com uma cópia para o e-mail dos organizadores, arielggomes@gmail.com, 
rodrigofonseca.job@gmail.com, dpmello04@gmail.com;

2.6. Os contos enviados sem todos os dados (detalhados no item 3.2) preenchidos serão des-
cartados;      

2.7.  A narrativa pode ser em qualquer pessoa;    

2.8. A classificação indicativa é de 14 (quatorze) anos. 

2.9. Não serão aceitos contos que:              

2.9.1. Tenham sido escritos por terceiros;             
2.9.2. Ultrapassem o limite de caracteres;           
2.9.3. Não venham formatados de acordo com as exigências da antologia;             
2.9.4. Incitem o ódio ou preconceito de qualquer tipo;             
2.9.5. Estimulem ou façam apologia ao crime;           
2.9.6. Sejam fanfics ou parte de algum livro.



3. INSCRIÇÃO E SELEÇÃO   

3.1. As inscrições para a antologia QUANDO A NOITE CAI estarão abertas no dia 01/05/2018 e 
serão encerradas às 23:59 do dia 31/05/2018, podendo esta data ser postergada. Os nomes dos 
selecionados serão divulgados no dia 07/06/2018 nas redes sociais da editora;        

3.2. A inscrição será aceita apenas através do e-mail antologia.quandoanoitecai@gmail.
com, contendo os seguintes dados:                         

3.2.1. Assunto do e-mail: INSCRIÇÃO ANTOLOGIA QUANDO A NOITE CAI
3.2.2. Nome Completo;                            
3.2.3. Data de Nascimento;             
3.2.4. E-mail;              
3.2.5. Título do conto;              
3.2.6. Pseudônimo/Nome (como será escrito no livro);      

3.3. Em caso de plágio comprovado, o conto será excluído da antologia, mesmo após sua pu-
blicação, e o autor não poderá mais participar dos projetos realizados pela Editorial Hope; 

3.4. Os participantes autorizam o uso de seu conto ou trechos do mesmo, como forma de di-
vulgação, pela Editorial Hope pelo tempo que durar o contrato;      



3.5. Os contos enviados serão lidos e avaliados pelos organizadores da antologia, juntamente 
com a Editorial Hope;

3.6. Os critérios de avaliação serão:              

3.6.1. Criatividade e originalidade da história;              
3.6.2. Adequação do enredo ao tema;              
3.6.3. Gramática e ortografia;     

3.7. Não daremos nenhum tipo de parecer sobre os contos não selecionados;

3.8. Não daremos feedback ou faremos betagem durante a criação dos contos;    

3.9. Ao se inscrever para a antologia, o (a) autor (a) autoriza automaticamente a veiculação de 
seu nome como selecionado, pela Editorial Hope. O conto, todavia permanece de propriedade do 
(a) autor(a).

3.10. Cada conto da Antologia terá ilustração individual criada em acordo com cada autor. 

4. DIREITOS AUTORAIS E PAGAMENTOS 

4.1. Serão pagos como direitos autorais pelos livros impressos e digitais:

OPÇÃO A: 1 (um) livro CAPA DURA + 3 (três) livros COMUNS para cada autor e 10 (dez) 
marcadores de página com a arte da capa.

OPÇÃO B: 5 (cinco) livros COMUNS para cada autor e 20 (vinte) marcadores de página com 
a arte da capa. 

No ato da assinatura do contrato, o autor deverá marcar qual opção será de sua escolha; 

4.2. Para auxiliar os custos de impressão, divulgação e brindes, o autor que tiver seu conto 
selecionado compromete-se a pagar uma taxa no valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), 
podendo ser parcelado em até 3 vezes;    

 4.3. A editora custeará a impressão de 200 exemplares de capa comum para venda na loja vir-
tual e livrarias parceiras (que a editora possuir) da Editorial Hope, divulgações em geral, marketing 
impulsionado (se necessário), custos fiscais, reimpressão (se for o caso) e eventos literários que a 
editora estiver participando. A editora tem o direito de reimprimir uma nova remessa de 100 (cem) 
ou 200 (duzentos) exemplares caso queira. Se isso acontecer, cada autor receberá mais 2 (dois) 
exemplares como pagamento de direitos autorais. A Editorial Hope também pode comercializar o 
e-book através de plataformas digitais;     



4.4. Esta antologia será vendida pelo preço de R$29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos). 
Caso o autor queira adquirir exemplares extras, poderá comprá-los pelo valor de R$24,90 (vinte 
quatro reais e noventa centavos) mais o custo do frete;      

4.5. A participação do autor só será efetivada após o recebimento do contrato assinado e a 
confi rmação de pagamento pelo setor fi nanceiro;

 4.6. O direito autoral do conto é totalmente do autor. A Editorial Hope possui os direitos de uso 
por 2 (DOIS) anos, podendo ser prorrogado.



5. ADENDOS         

5.1. Estamos disponíveis para esclarecer dúvidas através do e-mail antologia.quandoanoi-
tecai@gmail.com ou diretamente com os organizadores;     

5.2. Para os efeitos legais, os autores da antologia QUANDO A NOITE CAI declaram que são 
os legítimos autores dos contos publicados e garantem que são inéditos, isentando Editorial Hope 
de qualquer processo, inclusive de reivindicação de direitos autorais;     

5.3. A ordem dos contos será determinada pelos organizadores, juntamente com os responsá-
veis da editora;     

5.4. A Editorial Hope se reserva o direito de excluir, posteriormente, qualquer conto que tenha 
burlado o regulamento;     

5.5. A participação nesta antologia não garante participação em futuros projetos;     

5.6. A participação neste projeto implica na aceitação total e cumprimento de todos os itens 
deste regulamento.    

5.7. A Editorial Hope se reserva no direito de cancelar a publicação desta antologia, caso o 
número de contos seja inferior ao estipulado (25 contos).

Dica! Use sua criatividade nas descrições de cenários, personagens,  
enredo e etc. Seja original com a história, os acontecimentos, as 

reviravoltas e afi ns. Vamos buscar características assim!


