
Grupo Editorial Quimera | Edital: Antologia Geekimera vol. 5 1 

 

EDITAL DE PARTICIPAÇÃO NA ANTOLOGIA 
“GEEKIMERA VOL. 5” 

______________________________ 

@grupoeditorialquimera 

 

 

RESUMO 

 

Pelo presente Regulamento está aberto o envio de contos para participação 
na antologia “GEEKIMERA VOL. 5”. A antologia é organizada pelo Grupo 
Editorial Quimera sob coordenação geral do autor Vagner Leite de Araújo.  

A obra tem por finalidade estimular a escrita criativa de CONTOS que retratem 
histórias sobre a conhecida lenda do Rei Arthur em suas várias versões – 
agora com mais capítulos. 

A antologia abre portas para uma nova fase de aproximação de diferentes 
públicos, de diferentes idades e gostos. Também há por objetivo, o incentivo 
à cultura, arte e entretenimento num fortalecimento de eventos desse porte 
como ambientes difusores deste objetivo.  

 

SOBRE A ANTOLOGIA  

 

1. A antologia “GEEKIMERA VOL. 5” é aberta exclusivamente a autores a 
partir dos 18 anos, residentes no Brasil, no intuito de selecionar até 20 deles 
para comporem a antologia. 

2. O tema é: A LENDA DE ARTHUR. Partindo da premissa a seguir: 

 

Arthur cresceu ouvindo histórias sobre uma espada mágica e um rei 
escolhido para liderar seu povo numa batalha importante, com companheiros 
e vassalos de igual coragem e igual valor. Desde criança, escapava do mundo 
real com a ajuda de histórias fantásticas com damas do lago, magos sabidos 
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e um monarca que lutava dentro de si pela decisão correta, sempre se 
apoiando em seus cavaleiros, que excediam onde ele, porventura, faltasse. 

 Mas afinal... eram apenas histórias, não é mesmo? O mítico Rei Artur da 
Bretanha é exatamente o que o epíteto denota, um mito, uma figura criada 
para unificar povos em uma única ontologia, uma história de origem, se 
preferirem. Não temos, além de canções folclóricas e obras literaturas 
contraditórias entre si, provas substanciais e historicamente viáveis para a 

existência de Artur Pendragon. 

 Arthur sabia disso, mas sempre suspirava depois de guardar os livros na 
cabeceira e olhar para a janela de seu bairro pensando: “mas será que até o 

mito mais espantoso, não tem seus fundos de verdade?” 

 E se o fato de não termos encontrado nenhuma prova material e 
documental expressiva da existência de Artur, sua confraria de guerreiros fieis 
e todos os seus feitos e aventuras, seja porque estes feitos e acontecimentos, 
cantados e contados pelos séculos e em direção ao eterno, ainda estejam 

esperando a hora certa de acontecer?  

  2.1 A antologia Geekimera Volume V, reunirá histórias fantásticas 
sobre as aventuras do mítico rei que alimenta o imaginário monárquico, da 
cavalaria e da nobreza até os dias atuais, reverberando sua influência em 
diversas obras da cultura pop. A premissa proposta aos autores que desejam 

integrar a nossa távola lista os seguintes critérios obrigatórios para a história: 

> A lenda de Artur não pertence somente ao passado, deste 
modo, a personagem principal vive em nossos dias atuais; 

> Arthur ou Arthuria, devem seguir o seguinte arquétipo: 
jovem, amante de histórias fantásticas e literatura, possui 
deficiência motora (fazendo uso de cadeira de rodas ou muletas) a 
origem da deficiência fica a critério do o autor; 

 Além disso, a premissa apresenta dois caminhos distintos os quais o 
autor pode trilhar de acordo com o que melhor se integrar em sua ideia para o 
conto: 

 

Cenário #1 – Caindo em tempos estranhos 

 

 Após o que parecia ser um acidente fatal (cujas condições e contexto 
ficam a critério do autor), o personagem principal acorda, ao invés de numa 
cama de hospital ou mesa de necrotério, em uma floresta, estranha e 
enevoada, conseguindo trilhar ruidosamente seu caminho até a clareira mais 
próxima, consegue chegar em um lago, igualmente enevoado, espesso e 

escuro como o céu noturno. 
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 Abruptamente, o jovem é cercado por um grupo de homens vestidos com 
cotas de malha e placas de proteção feitas de metal, elmos abertos mostrando 
seus rostos furiosos para o combate, mas temerosos, pois esperavam por 
aquele dia, sem saber o que encontrar quando o dia chegasse. Puxaram suas 
espadas e lanças e cercaram a figura trajada em vestes estranhas, 
percebendo gradativamente quem estava diante de seus pés, vendo por fim, 
que se trata do envio divino o qual esperavam para libertar a Bretanha de um 

grande mal. 

 Os guerreiros recolhem suas armas e se ajoelham perante 
Arthur/Arthuria, que não faz a menor ideia do que está acontecendo... 

 

Cenário #2 – Ecos na eternidade 

 

 Retornando da escola, em uma tarde em que Arthur/Arthuria sentia que  
havia alguém lhe vigiando, toma um caminho alternativo para tentar despistar 

os possíveis valentões que vivem torrando sua paciência no colégio.  

 Em sua rota alternativa, se depara com figuras mais do que 
assustadoras, simplesmente anacrônicas, guerreiros armadurados, trajando 
vestes completamente escuras, dos elmos as túnicas, até mesmo as armas 
que carregavam. O personagem principal tenta recuar pensando “deve ser o 

assalto mais inusitado da história...” 

 Enquanto recua, percebe que outros apareceram, mais dois, do outro 
lado de seu caminho, suou frio, mas percebeu que, aqueles pareciam 
diferentes... igualmente esquisitos, mas diferentes. A nova dupla passa ao 
redor pedindo que não se preocupe, que estavam ali para proteger o 

rei/rainha. 

 Enquanto os quatro pelejam, o personagem principal naturalmente se 
vira para fugir, mas dá de cara com mais uma figura estranha, trajada em 
mantos e com um cajado de galhos e cheio de penduricalhos na ponta. A figura 
lhe diz: “logo, tudo fará sentido, majestade, caminhe conosco, rápido! O tempo 

urge!” 

 

SOBRE TEXTOS E INSCRIÇÕES  

 

3. Não serão admitidos textos publicados na íntegra ou parcialmente, mantido 

o ineditismo inclusive durante a vigência do processo seletivo dos contos.  

4. Serão admitidos CONTOS na língua portuguesa com 8 (OITO) a 10 (DEZ) 
páginas, no formato: 14x21 cm, justificado, fonte Garamond 12, 
espaçamento, margens de 2 cm. Será excluído texto que não estiver na 
formatação correta. 
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5. Serão excluídos textos que exprimam quaisquer tipos de preconceitos. 
Serão excluídos textos que estimulem humilhação e violência.  

6. Cada participante poderá inscrever a quantidade máxima de 1 (um) 
CONTO. 

7. Os textos a concorrer devem ser enviados através de email: 
antologias@grupoeditorialquimera.com até a data limite de inscrição, 
anexados juntamente de: 

 

> Ficha de inscrição com Nome Completo, pseudônimo (opcional), CPF, 
título do texto, data de nascimento, grau de escolaridade, redes sociais e 

endereço de e-mail. (ANEXO I) 

> Termo de Cessão de Direitos Patrimoniais e De Publicação. (ANEXO 

II) 

> Comprovante de pagamento do valor de inscrição 

 

8. As inscrições começam dia 1 DE SETEMBRO DE 2021 e se encerram às 
23:59h do dia 31 DE MARÇO DE 2022. Será eliminada obra enviada fora do 
prazo e/ou que desrespeite as cláusulas deste regulamento. A critério 
exclusivo das entidades organizadoras, a data poderá ser prorrogada ou 
não. 

9. Será automaticamente eliminado o texto que não satisfizer as exigências 
prescritas.  

10. Os elementos avaliativos serão: a criatividade, correção linguística, 

originalidade e correlação com o gênero e tema. 

11. Os avaliadores/organizadores/revisores se reservam ao direito de fazer as 
devidas correções gramaticais e os devidos apontamentos para modificações 
necessárias nos textos a serem publicados. 

 

SOBRE DESPESAS E PUBLICAÇÃO 

 

12. As despesas com a publicação dos livros serão da Editora. 

13. A inscrições tem o valor de R$30,00 (trinta reais), pagos no ato do envio 
da obra via pix, com chave: quimeraproducoesliterarias@gmail.com. Para 
autores do Grupo Editorial Quimera, a inscrição tem o valor de R$15,00 
(QUINZE REAIS). Só serão aceitas obras que sejam enviadas junto de 

comprovantes. 
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14. Serão impressos 25 livros para pré-venda no site da Editora. Os autores 
ganham 1 exemplar. E serão enviados 5 livros aos parceiros Quimera 

designados para a Geekimera Feira Geek, onde será o lançamento da obra. 

15. A versão e-book da obra só será publicada 6 meses após o lançamento 
do livro físico. 

16. Após o lançamento, o livro ficará disponível nos marketplaces para compra 
em impressão por demanda: SUBMARINO, SHOPTIME, AMERICANAS, 

MERCADO LIVRE, AMAZON, MAGALU, ESTANTE VIRTUAL e BOK2. 

14. O mínimo é de 5 participantes. Máximo 20. Cada um ganhará um livro com 
marcador. Caso queiram adquirir mais, podem COMPRAR com a Editora 

através de um dos pacotes abaixo:  

 

> PACOTE 10: 10 livros com 5% no valor de capa + frete 

> PACOTE 25: 25 livros com 15% no valor de capa + frete 

> PACOTE 50: 50 livros com 20% no valor de capa + frete  

 

17. Os lucros nas vendas dos livros – da loja Quimera e dos marketplaces – 
serão divididos em 70% (SETENTA POR CENTO) para a Editora e 30% 
(TRINTA POR CENTO) para os Autores – sendo esses 30% divididos 
igualmente entre eles. O pagamento é feito após o primeiro trimestre de 
vendas (incluindo pré-venda), mediante a um montante acumulado de 50 
reais. E assim por diante, os pagamentos serão feitos trimestralmente 
mediante a um montante de 50 reais. 

18. O resultado será divulgado através das redes sociais (facebook e 
instagram) da editora: @GRUPOEDITORIALQUIMERA 15 dias após o prazo 

final de entrega de obras.  

18. As artes finais de miolo e capa serão enviados juntamente aos 
participantes em até 15 dias após a divulgação do resultado e contato com 

autores. 

 

SOBRE OS DIREITOS DA/DAS OBRAS  

 

20. Ficam reservados os Direitos Patrimoniais e de Publicação à Editora.  

21. Os participantes e selecionados declaram desde já que os textos escritos 
e enviados são de suas autorias (a Editora não responderá a processos por 
plágio e também acionará legalmente o autor/a autora que comprometer 
o nome da mesma com cópias de obras) ao mesmo tempo que, ao se 
inscreverem nesta antologia, cedem os Direitos Patrimoniais e de Publicação 
ao GRUPO EDITORIAL QUIMERA, organizadora da antologia, para 
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publicação em meio digital e físico, em caráter definitivo, plena e totalmente, 
com os direitos sobre os textos referidos para qualquer tipo de utilização e 

publicação ou reprodução.  

22. A participação na antologia implica o conhecimento e aceitação automática 
do participante a todas as cláusulas do presente regulamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edital de participação na antologia “GEEKIMERA VOL. 5” 

Realização Grupo Editorial Quimera 

 

Rio de Janeiro, 1 de Setembro de 2021. 
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Edital de participação na antologia “GEEKIMERA VOL. 5” 
 

ANEXO II – Ficha De Inscrição do Concorrente 

 

 

Nome Completo: ________________________________________________ 

Pseudônimo (opcional): __________________________________________ 

Título do texto: _________________________________________________ 

CPF: ____________________________ 

Data de nascimento: ____/_____/_______ 

Grau de escolaridade: ________________________________ 

Redes sociais: 

 Facebook: ________________________________________________ 

 Instagram: ________________________________________________ 

 Twitter: ___________________________________________________ 

Endereço de e-mail: _____________________________________________ 
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Edital de participação na antologia “GEEKIMERA VOL. 5” 

 

ANEXO II – TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS, DE 
PUBLICAÇÃO E DE IMAGEM 

 

Eu, _____________________________________________ (nome do autor) 
portador do CPF _________________, RG ________________ e residente a  

___________________________________________________________ no 
bairro de____________________ em/no ______________________ (cidade 
e estado), faço cessão dos direitos patrimoniais, de publicação e de imagem 
da obra __________________________________________(obra enviada) 
ao GRUPO EDITORIAL QUIMERA, organizador da antologia “GEEKIMERA 
VOL. 5”, para publicação em meio digital e físico, e em caráter definitivo, plena 
e totalmente, com os direitos patrimoniais, de publicação e de imagens sobre 
os textos referidos para qualquer tipo de utilização e publicação ou 
reprodução. Autorizando amplamente o uso da imagem do mesmo e da 
antologia dentro e fora do Brasil sem qualquer limitação de tempo ou da 
modalidade de utilização. Declaro estar ciente de que o GRUPO EDITORIAL 
QUIMERA poderá sugerir alterações à obra para adequação à publicação. 

 

 

 

 

___________________, _____ de ____________________ de 20_____. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

(assinatura) 

 


