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EDITAL
PULPA Newsletter:
2ª temporada/2022

1. Da Newsletter e do Edital

1.1. A PULPA Newsletter é uma publicação digital e gratuita que tem por

objetivo publicar ficção especulativa decolonial, a que chamamos “Pulpa

Mágica”. Nossa proposta é valorizar uma literatura fantástica que vá além

de temas e olhares já exaustivamente abordados.

1.2. Ficção especulativa é um termo utilizado para abarcar a ficção científica,

a fantasia, o horror e todos os seus subgêneros.

1.3. Decolonialidade é um termo que reconhece a existência de processos

coloniais no mundo contemporâneo, mesmo tendo adquirido outras formas,

e que implica recusa e resistência, explorando questões ligadas a:

(a) ligação entre poder e conhecimento;

(b) elaboração do Outro como um não ser, com “raça” ou

“incivilidade” servindo a manutenção de relações servis;

(c) natureza como recurso a ser explorado, especialmente de

influências imperialistas; e

(d) colonialidade de sexualidade e gênero.
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1.4. A Newsletter é enviada semanalmente para todos os assinantes. É

possível se inscrever na lista de e-mails gratuitamente em

escambau.org/pulpa/.

Parágrafo único. Ao final do ano de 2022, observando a permanência da

meta correspondente em www.catarse.me/escambanautica, textos

selecionados da segunda temporada da Newsletter serão publicados em

formato de Revista, a Revista Feira da PULPA, e disponibilizada no site

escambau.org.

1.5. Este edital rege a seleção de textos para a PULPA Newsletter em seu

segundo ano, referente ao ano de 2022.

2. Da Participação

A PULPA Newsletter publica textos inéditos em língua portuguesa escritos

por pessoas maiores de idade, residentes em qualquer país, desde que

possuam conta bancária que possibilite o recebimento de valores em moeda

brasileira (BRL).

3. Das categorias

a) Contos: narrativa curta em prosa de até 1.500 (mil e quinhentas)

palavras; e

b) Textos que explorem diferentes formatos, não necessariamente

narrativos (que dialoguem com notícias, listas, poesia, teatro, etc) de

até 1.500 (mil e quinhentas) palavras.
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4. Do Conteúdo

4.1. Os textos submetidos devem pertencer a um dos gêneros da Ficção

Especulativa (ficção científica, fantasia, horror), necessariamente contando

com aspectos fantásticos.

4.2. Incentivamos temáticas e abordagens decoloniais, conforme expresso

em nosso manifesto (http://escambau.org/escambanautica-manifesto/).

4.3. Os textos enviados devem ser inéditos e de própria autoria. Não serão

aceitos “fanfics” ou textos com conteúdo protegido por direitos autorais.

4.4. Serão aceitos apenas textos com histórias fechadas, ou seja, textos

seriados e fragmentos de narrativas maiores serão desclassificados.

4.5. Não serão aceitos textos com teor potencialmente LGBTfóbico,

misógino, racista, capacitista ou preconceituoso de qualquer forma.

5. Das Submissões

5.1. O texto deverá ser submetido através do formulário presente no link

https://bityli.com/lFXpC8, observadas as especificação abaixo:

a) Arquivo .doc ou .docx;

b) Nomeado apenas com o título do trabalho;

c) Sem nome da pessoa autora em nenhum lugar do arquivo e sem

qualquer indicação de quem o escreveu; e

d) Formatado conforme o modelo disponibilizado no seguinte link:

https://escambau.org/titulo-do-conto/.
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5.2. Arquivos enviados por email, redes sociais ou qualquer outro meio serão

desconsiderados.

5.3. Os textos devem ser submetidos impreterivelmente até as 23:59 de

31/12/2021.

5.4. Não serão aceitas submissões em coautoria.

5.5. O texto deve ser inédito.

5.6. Cada participante poderá enviar apenas uma submissão. Caso sejam

realizadas novas submissões para a mesma categoria, apenas a primeira

será considerada.

5.7. Pessoas que foram publicadas no último ano da PULPA Newsletter

poderão participar deste edital.

6. Da Seleção

6.1. Serão selecionados até 40 textos para a segunda temporada da PULPA

Newsletter, que será enviada durante o ano de 2022.

6.2. A análise do material será feita em três etapas pela comissão editorial do

Coletivo Escambau, composta por GabiOZ, Michel Euclides, Moacir Fio,

Thyago S. da Costa e Wilson Júnior, seguindo parâmetros editoriais como:

textos de acordo com a formatação devida; adequação ao tema e à proposta

da Revista; originalidade e criatividade; qualidade da redação e da escrita;

uso da linguagem.

6.3. A decisão da comissão editorial é soberana.

6.4. O resultado da seleção será divulgado até dia 05/02/2022.
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6.5. Participantes que não passarem na seleção receberão resposta via email.

7. Dos Direitos Autorais e da Publicação

7.1. Uma vez selecionado, o texto passará por trabalho editorial e de

preparação de texto, condição necessária para a posterior publicação, o que

pode envolver mudanças e ajustes no original.

Parágrafo único. A pessoa autora assinará contrato autorizando o trabalho

editorial e condicionando a publicação ao aceite em comum acordo das

disposições editoriais.

7.2. Uma vez concluído o trabalho editorial e de revisão de texto, será

elaborado o contrato final de cessão de direitos autorais, sem exclusividade,

para fins de publicação na PULPA Newsletter, enviada semanalmente, assim

como no site escambau.org e em demais meios que o Coletivo Escambau

julgar convenientes, com validade de 2 (dois) anos.

7.3. A celebração do contrato observará o valor em caixa disponível,

conforme o financiamento coletivo necessário para a manutenção da

Revista, disponível em https://www.catarse.me/escambanautica.

7.4. Será pago, a título de direitos autorais, o valor de R$ 0,04 por palavra na

versão final, editada e revisada, do texto selecionado.

Parágrafo único. O valor mínimo pago será de R$ 50,00.

8. Disposições Finais

8.1. O envio do texto implica na aceitação irrestrita dos termos deste Edital.
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8.2. As datas definidas neste edital podem ser alteradas a qualquer

momento.

8.3. Casos omissos serão tratados pela comissão editorial.

Fortaleza, 30 de novembro de 2021.

Escambau Coletivo Editorial
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