REGRAS PARA SUBMETER SEU TRABALHO PARA AVALIAÇÃO DA "ACADEMIA FANTÁSTICA":
1) Os trabalhos serão avaliados por uma comissão editorial, portanto não serão publicados automaticamente.
2) São válidos para publicação quaisquer textos relacionados com a temática "Literatura Fantástica", por exemplo: terror, ficção científica, magia e espada (conan,
Senhor dos Aneis, etc.), pulps (como suspense, mistério, policial), steampunk e derivados. Não estamos restritos ao gênero terror.
3) Os textos serão apenas formatados, nunca editados, portanto capriche na língua
portuguesa e utilize uma fonte que seja encontrada em qualquer computador (por
exemplo: arial, times new roman, etc). Os arquivos podem ser nos formatos DOC,
RTF e PDF.
4) Textos com conteúdo ofensivo, ou com excesso de linguagem chula (palavrões,
por exemplo) não serão publicados. A "Academia Fantástica" se reserva o direito de
rejeitar trabalhos considerados impróprios pela comissão editorial.
5) De preferência os textos devem vir acompanhados de uma imagem (anexada à
parte) relacionada ao assunto.
6) Os textos devem ser enviados para o e-mail: academia.fantastica@gmail.com.
Favor identificar no assunto: "academia fantástica" para não correr o risco de ser
acidentalmente, enviado para caixa de spam ou deletado.
7) No e-mail deve conter obrigatoriamente o texto: "Autorizo a publicação do texto
[nome do trabalho], de autoria de [seu nome ou pseudônimo], no site redevamp.com/blog Academia Fantástica". Se não houver esse texto no corpo do email, os trabalhos NÃO serão publicados!
8) Acrescente no e-mail, um resumo sobre o autor, fale um pouco de você (se desejar) para acrescentarmos no final do texto formatado. Pode anexar uma imagem
sua. Esse item não é obrigatório.
9) Atenção: não estabelecemos um limite de tamanho para os trabalhos, mas não
publicaremos e-books!
10) Os autores estão cientes que a "Academia Fantástica" não tem fins lucrativos,
mas é apenas um portal de divulgação. Ninguém estará concorrendo a prêmios,
sorteios ou brindes de qualquer espécie.

