A Editora Rocco está aberta aos autores dos mais diversos
estilos e tendências, tanto nas áreas de ficção quanto
não-ficção. Se você deseja submeter um original à nossa
apreciação, sugerimos, antes de mais nada, que navegue
por nosso site, para verificar se o seu livro se enquadra numa
de nossas áreas de publicação.
Caso sua obra se enquadre em nossa linha editorial,
a primeira coisa a fazer é registrar seu original no Escritório
de Direitos Autorais da Biblioteca Nacional, pois a Editora
Rocco somente examina originais que venham devidamente
acompanhados de uma cópia do registro da BN.
Para saber mais, consulte o site da Biblioteca Nacional:
www.bn.br

Leia agora as

NORMAS PARA AVALIAÇÃO DE ORIGINAL
Deverá ser enviada uma sinopse de pelo menos 20 linhas, bem como 10 páginas
(impressas) do original (o autor pode escolher a parte que considera mais
interessante e relevante). Se quiser, o autor poderá listar as razões pelos quais julga
ser seu original publicável.
Além disso, deverá ser enviada uma ficha contendo os seguintes dados: nome,
e-mail, telefone, endereço completo e um pequeno currículo com a data de
nascimento.
Uma cópia do registro na Fundação Biblioteca Nacional deverá acompanhar o
material.
Uma cópia do documento “Normas para avaliação de original”, devidamente
assinada, também deverá acompanhar o material.
O não cumprimento das Normas implicará na não avaliação. O período de envio de
material está restrito aos meses de Fevereiro a Abril.
www.rocco.com.br

Não serão aceitos originais fora deste período. Será levada em consideração a
data de postagem.
Deverá estar citado no envelope, logo abaixo do nome Editora Rocco, que o
original é Adulto.
O material enviado será avaliado por nossa equipe editorial até o mês de
Novembro.
O autor será posicionado sobre o resultado dessa primeira triagem
exclusivamente por intermédio de email.
Após a avaliação deste primeiro material enviado, será solicitado ao autor que envie
seu livro completo (não aceitamos originais incompletos) em PDF.
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
de oportunidade ou circunstância que exigem uma publicação pontual.

No caso da obra não ser indicada para publicação, a editora estabelece o seguinte
critério:
Rubrica:
- O material dos originais recusados será destruído após o envio de
correspondência de avaliação final. Este procedimento é imperativo em vista de
total indisponibilidade de espaço para armazenamento.
É importante registrar/ observar que a Editora Rocco não devolve materiais
enviados para análise.
Não envie, portanto, documentos originais (ex. Registro na BN) ou manuscritos
encadernados ou livros já editados.
Do mesmo modo, é vital que se registre que o material que não estiver de
acordo com as “Normas para avaliação de original” não será avaliado, de forma
alguma, nem cadastrado, mas destruído imediatamente.

O endereço para o envio de originais é:
Av. Presidente Wilson, 231 - 8º andar
20030-021 Rio de Janeiro - RJ
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LOCAL E DATA:
(obrigatórios)

DE ACORDO
(ASSINATURA)

NOME COMPLETO LEGÍVEL:
NOME DO ORIGINAL:
Endereço de e-mail:

OBSERVAÇÕES DA EDITORA:
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