Política de colaboração
1. A presente Política de colaboração (“Política”) visa regular o envio de textos por
Colaboradoras externas para a composição do Acervo de conteúdo do site.
2. Para fins da presente política entende-se como:
2.1. O site – o website www.valkirias.com.br/ e seu corpo editorial;
2.2. Colaboradora externa – qualquer pessoa que tenha pelo menos um texto
publicado e/ou aceito para publicação no site e não se inclua no grupo de
colaboradoras fixas formalmente selecionadas pelas editoras do site;
2.3. Acervo – o conjunto de textos publicados ou em vias de publicação no site.
3. A apresentação de textos para publicação por Colaboradoras externas é ato
voluntário e não-remunerado.
4. Podem tornar-se Colaboradoras externas quaisquer pessoas do sexo feminino.
5. Para fins de colaboração, as autoras devem enviar um resumo da ideia e argumentos
centrais do texto (“pitch”) para contato@valkirias.com.br para análise das editoras
encarregadas. Solicitamos que não sejam enviados textos completos antes da
aceitação do pitch.
6. A aceitação do pitch não significa compromisso por parte do site de publicação do
texto. Após o envio, o texto ainda será analisado pelo corpo editorial, que pode escolher
recusar ou sugerir alterações no mesmo antes da aceitação final.
7. Todos os textos enviados para a publicação devem ser de autoria da própria
Colaboradora externa, originais (não publicados anteriormente em nenhum outro meio)
e a Colaboradora externa garante a exclusividade sobre a publicação do mesmo ao site
Valkirias.
8. O site se reserva o direito de editar o texto como entender necessário, antes ou depois
da publicação, sem necessidade de autorização prévia da autora, desde que não haja
alteração do sentido original.
9. Após a publicação, a Colaboradora externa concede ao site o direito de tirar do ar,
reproduzir, divulgar e autorizar (ou não) a reprodução do texto, em qualquer meio e a
seu próprio critério, inclusive em outros idiomas, desde que seja mantida a atribuição de
autoria.
10. O envio de texto para composição no acervo implica na aceitação dos termos
expostos acima.
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