
CARAVANA GRUPO EDITORIAL

CHAMADA PARA RECEBIMENTO DE ORIGINAIS

1 REALIZAÇÃO

Esta chamada é uma iniciativa da Caravana Grupo Editorial para obras que se

enquadrem em nossos selos e coleções.

2 OBJETIVO

Somos a casa de Olavo Romano, Presidente Emérito da Academia Mineira de

Letras e homenageado da Bienal Mineira do Livro 2020-22. Estamos nos

consolidando na cena literária contemporânea, agregando escritores de longa

trajetória e iniciantes, no Brasil e no exterior, em projetos sustentáveis e de

qualidade, em obras que dialogam com as questões do nosso tempo. Para

2022, esperamos ampliar nossa presença no mercado, sobretudo em parceria

com a Caburé Libros, em Buenos Aires, da qual nosso Grupo Editorial é sócio,

traduzindo e comercializando os títulos dos nossos autores para a América

Latina.

3 INSCRIÇÃO

De 17.1 a 17.2.22, aceitaremos 1 trabalho completo e inédito nos gêneros

poesia, narrativa e literatura infantojuvenil, a ser enviado para o e-mail

originais@caravanagrupoeditorial.com.br, em formato Word, fonte Arial

tamanho 12 e espaçamento 1,5. Não há limite de extensão dos textos, estando

livres os autores em relação a isso. Ao enviar seu original, no campo “assunto”

do e-mail, inserir CHAMADA CARAVANA 2022, nome do autor e título do

trabalho. Em outro anexo, deverá enviar minibiografia e resumo da obra. Todo

e qualquer documento além dos mencionados serão desconsiderados.

4 AVALIAÇÃO

Os originais serão avaliados pelos nossos editores e conselho editorial, cujas

decisões serão irrecorríveis. Para autores cujo trabalho for aceito, o parecer



será enviado até 30 dias, após o encerramento do prazo de envio do original.

Para textos recusados não serão enviados pareceres.

5 OUTRAS INFORMAÇÕES

Os autores selecionados assinarão contrato de cessão de direitos autorais com

a Caravana, com duração de 2 anos. Outras modalidades contratuais também

poderão ser propostas aos mesmos, sendo a previsão de publicação dos

trabalhos no decurso de 2022.

Leonardo Costaneto

Editor-chefe

Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2022.


