
E-MAIL: autorasffobs@gmail.com 
 

– Assunto do e-mail: Coloque o assunto do e-mail seguindo o exemplo 

abaixo: 

[SHORTFIC] Todo macaco em seu galho by Patty 
[LONGFIC] Styles VS Taylor by Abby 
– E-mail: Ao enviar a fiction para o site, ela deverá estar ANEXADA à 

mensagem do email, não aceitamos o texto no corpo do email. Você também 
deverá enviar a tabela, referida abaixo, preenchida e aguardar resposta. 
– Arquivo: Depois de colocar o script em sua fiction, você deverá fazer o HTML 

dela. Para isso, pode consultar nossos tutoriais de HTML, modificando a fic a 
partir dos códigos necessários. Caso não consiga, escolha beta-readers com a 

preferência “sem script”. 
– Capa: Caso haja uma capa, anexe no email junto à fiction. A capa pode ter 

300x500 pixels e ser nos formatos png, jpg ou gif. 
 

TABELA DA FICTION 
 

Nome: [Nome ou Apelido, sem informações extras, tipo: Keka (chuchuzinha do 

brejo).] 
E-mail: [Seu e-mail.] 

Beta-Reader: [Escolha três betas disponíveis no classificado.] 

Nome da fic: [Pesquise primeiro em nossas páginas para verificar se não 

existe uma fiction com o mesmo nome que a sua.] 
Seção: [Nome da banda, seriado, livro ou filme no qual sua história se baseia. 

Em caso de história alternativa, inserir a categoria “Outros”.] 
Descrição: [Faça uma breve descrição sobre a sua fiction.] 
Gênero: [Comédia, Drama, Romance, Aventura, Suspense, Comédia 

Romântica, Fluffy, Threesome, Terror , Ficção etc. Uma fic pode ter vários 
gêneros. (Para saber mais detalhes sobre os gêneros, veja o significado de 

cada um aqui.)] 
Classificação: [Livre, 12, 14, 16 e 18 anos. (Diga o que contém na fiction para 

ela ter essa classificação, como insinuação ao sexo ou violência. Em caso de 
dúvidas, confira aqui.)] 
Restrição: [Se houver qualquer restrição do tipo: ‘personagens fixos’ ou algo 

assim, é para colocar aqui. Pode ser usado para pequenas notas também.] 
Status: [Em Andamento/Finalizada; você deverá avisar à sua beta qual é o 

status da sua fic.] 
Obs: Se for uma Short Fic, Oneshot ou Songfic, deverá ter um aviso no final da 

tabela. 

http://www.fanficobsession.com.br/tutoriais/
http://www.fanficobsession.com.br/categorias/
http://www.fanficobsession.com.br/classificacao-indicativa/

