
PUBLIQUE CONOSCO! 

 

SUBMISSÃO DE ORIGINAIS - 2019 
 

A Ape’ku Editora está ampliando seu catálogo e abriu chamada para 

submissão de obras originais, de autoras e autores brasileiros para o ano de 

2019/2020. O processo seletivo estará aberto apenas para obras inéditas tanto 

acadêmicas (dissertações e teses) quanto literárias (poesias, contos e romances). 

 

Nossa linha editorial prioriza obras que tratem de questões raciais, de 

gênero, de sexualidades, ética animal e ambiental, inclusão social e de minorias 

sociais. Abarcamos obras de qualidade, com estilos diversos. 

 

Antes de submeter seu original, leia as normas, consulte nosso site e 

conheça nosso catálogo! 

 

 

NORMAS DO PROCESSO SELETIVO: 

 

1. OBJETIVO 

Selecionar uma ou mais obras inéditas para publicação, que atendam à linha 

editorial da Ape’ku Editora, podendo ser obras ACADÊMICAS ou LITERÁRIAS 

 

2. OBJETO 

Entende-se por ACADÊMICAS obras (dissertações ou teses) defendidas em 

programas de pós-graduação no Brasil, ou obras de pesquisadoras e 

pesquisadores com vínculo comprovado em instituições de ensino superior. 

 

Entende-se por LITERÁRIAS obras que se enquadrem nos gêneros poesias, 

contos ou romances. 

 

ATENÇÃO: 

Originais que não estejam inseridos nos gêneros supracitados não serão 

avaliados. 

Não serão aceitas inscrições com apenas um conto. 

As obras precisam possuir, no mínimo, 50 laudas. 

 

 

3. INSCRIÇÃO 

3.1.1. O prazo para inscrição de originais é de 05/05/2019 a 31/07/2019. 

3.1.2. Para se inscrever, o autor deverá preencher o FORMULÁRIO DE 

INSCRIÇÃO disponível em https://forms.gle/jMR9afaf2WqAgBwk8 com todos 



os dados solicitados. Em seguida, deverá anexar o arquivo do original nos 

formatos .pdf e .doc e enviar para o e-mail contato@apeku.com.br. 

3.1.3. O assunto do e-mail deverá conter o título da obra e o nome do autor. 

3.1.4. As obras deverão conter apenas texto, sem ilustrações ou imagens. 

3.1.5. Na primeira página do arquivo deverá constar o título da obra e o nome do 

autor. 

3.1.6. É possível inscrever mais de um original. Para isso, o participante deverá 

enviar um e-mail por obra, com o respectivo formulário devidamente preenchido 

e anexado. 

 

ATENÇÃO: 

• Os e-mails com anexos incompletos e/ou com o FORMULÁRIO DE 

INSCRIÇÃO ausente serão automaticamente desconsiderados; 

• Originais enviados por qualquer outra via ou fora das datas estipuladas não 

serão avaliados. 

 

4. AVALIAÇÃO DOS ORIGINAIS RECEBIDOS 

4.1.1. As obras inscritas serão avaliadas por um conselho editorial, tendo como 

parâmetros de análise: 

a) atendimento às normas de submissão; 

b) qualidade literária da obra; 

c) compatibilidade com o projeto de publicações da Ape’ku; 

d) relevância e originalidade. 

4.1.2. Os participantes serão avisados dos resultados finais via e-mail e mídias da 

Ape’ku Editora (Facebook e Instagram), dentro dos prazos estipulados no 

cronograma. 

4.1.3. A decisão do conselho editorial é soberana e será comunicada de maneira 

objetiva, sem o detalhamento das razões pelas quais se chegou àquela conclusão. 

 

5. SELECIONADOS 

5.1.1. Os autores aprovados no processo seletivo assinarão contrato para 

publicação da obra inscrita com a Ape’ku Editora. 

5.1.2. A publicação não terá nenhum custo para o autor. Os demais termos de 

edição serão expostos individualmente após o resultado do processo. 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1.1. A Ape’ku Editora só receberá originais por via eletrônica durante o 

processo seletivo. 

6.1.2. Todo material examinado no curso de um ano-base tem como objetivo sua 

inclusão na programação dos anos subsequentes. A exceção é feita para os 

chamados livros considerados de circunstância, que exigem uma publicação 

pontual. 



6.1.3. No caso de a obra não ser indicada para publicação, a editora estabelece 

que os originais recusados serão deletados após a análise final. 

6.1.4. O envio de documentação incompleta ou em desacordo com as presentes 

normas impedirá o processo de análise dos originais, o que significa que o 

material não será cadastrado nem analisado, mas descartado imediatamente. 

6.1.5. Em caso de dúvidas, o autor poderá entrar em contato pelo e-mail 

contato@apeku.com.br. Questões encaminhadas por meio das redes sociais ou 

por telefone não serão respondidas. 

 

7. CRONOGRAMA 

Período de inscrição 05/05/2019 a 31/07/2019 

Período de análise pelo conselho editorial 01/08/2019 a 15/10/2019 

Divulgação do resultado final 17/10/2019 a 31/10/2019 

Formalização com os selecionados a partir de 01/11/2019 

 

 

Rio de Janeiro, 01 de maio de 2019 


