
Normas para publicação no Brasil do que?

1 - Tema: deve ser coerente com a proposta do blog no geral, que é falar sobre as diferenças e contradições do
Brasil, humoristicamente ou não. Textos considerados fora de nossa proposta serão automaticamente excluídos.

2 - Forma: não há forma fixa para publicação no BdQ. Se coerente com sua proposta, fique a vontade.

3 - Imagens: deve vir bem destacado no texto onde o autor gostaria que cada imagem fosse inserida, bem como,
qual o posicionamento desejado das mesmas (esquerda, centralizada, direita) e qual a legenda desejada, se existir.
Se imagem pessoal, enviar o documento original da imagem anexo. Se extraída de algum site, deve vir com o link
da imagem.

4 - Conteúdo ofensivo: Fique claro que, mesmo em textos com maior acidez como os que frequentemente
aparecem nas linhas do BdQ, a ideia dos autores é e sempre foi proporcionar a crítica construtiva a uma situação
ou órgão ou pessoa. Assim, não aceitaremos referências diretas a uma pessoa ou instituição, tratada de forma
considerada pejorativa. Caso sejam detectados comentários dessa natureza, serão censurados em revisão (ver
item 6)

5 – Merchandising e/ou apologias: da mesma forma, não serão aceitas propagandas de qualquer tipo a um
determinado produto ou empresa ou órgão público, especialmente se fora do contexto de seu tema. Da mesma
forma, não aceitaremos propagandas eleitorais ou apologias a uma ideologia ou um comportamento específico.

6 - Revisão: os autores do BdQ serão notificados de possíveis revisões em seu texto, sob risco de não publicação.
A conversa será dada em quantos mails e revisões forem necessários, até que os autores do BdQ considerem o
texto perfeitamente publicável e enquadrado com nossa proposta.

7 - Identificação do autor: todo texto de não autores tradicionais do BdQ terá a referência do autor do mesmo, e
os autores tradicionais do BdQ se dão ao direito de explicitar sua não concordância com os argumentos
apresentados, via nota de rodapé.

• Obrigatório: Nome do autor - será divulgado no começo e no final do texto.

• Opcional: Link para perfil em redes sociais, mail para contato e "quem sou eu" resumido - serão divulgados ao
final do texto.

8 - Direitos autorais do autor: a partir do momento em que o autor se dispõe a publicar seu texto no BdQ, os
direitos autorais de sua obra são automaticamente transferidos para o blog, que se compromete desde já a dar
destaque suficiente para o dono do texto em questão (ver item 7).

9 - Direitos autorais das referências do autor: a exceção dada ao item 8 é sobre possíveis cobranças de
copyrights de materiais autorais usados indevidamente na postagem de cada autor (imagens, trechos de texto).
Nesses casos, os autores serão contatados para responderem oficialmente por tais atos.

10 - Concordância: adequados em todas as normas colocadas, seu texto será publicado assim que possível. O
BdQ entende automaticamente que o autor concorda com todos os termos colocados nessas normas de
publicação.

11 – Tempo para publicação: os autores do BdQ se reservam ao direito de publicar seu texto em momento que
julgar oportuno, de acordo com o tempo extra-blog disponível de cada autor, e de acordo com a coerência daquela
proposta em determinado contexto histórico.


