COM A DIFERENÇA TECER A RESISTÊNCIA
3º Seminário Internacional Desfazendo Gênero
10 a 13 de outubro de 2017
Campina Grande, Paraíba

Edital para Lançamento de Livros e Periódicos
A Comissão Organizadora do 3º Seminário Internacional Desfazendo Gênero, a ser
realizado de 10 a 13 de outubro de 2017, em Campina Grande, sob a responsabilidade
do Núcleo de Investigações e Intervenções em Tecnologias Sociais da Universidade
Estadual da Paraíba, tem a satisfação de convidar autore/as interessado/as em lançar
livros e periódicos no evento.
Prazos e Inscrições
As inscrições deverão ser feitas online, através da área do/a/e inscrito/e no período
compreendido entre 20 de julho e 10 de agosto de 2017.
Poderão ser submetidos livros e periódicos inéditos ou publicados nos últimos doze
meses (a partir de julho de 2016). O lançamento é reservado apenas às pessoas
inscritas no evento e ocorrerá no dia 12 de outubro, das 17h30m às 19h00m, no hall
da Central de Integração Acadêmica - CIAC, no Campus I da Universidade Estadual da
Paraíba (https://www.google.com.br/maps/search/ciac+uepb/@-7.2092803,35.9172215,17z/data=!3m1!4b1)
Na ocasião será assegurado espaço para autore/as apresentarem e autografarem
suas obras.
Editoras e/ou, livreiros e autore/as não inscrito/as que tiverem interesse em participar
do lançamento e/ou comercialização de livros no evento deverão entrar em contato
através do e-mail editais@desfazendogenero.com
Como deve ser feito o envio
As propostas de lançamento devem ser enviadas através do site. No formulário de
inscrição haverá espaço para digitar as seguintes informações sobre titulo da obra,
autor/a(s), contas e outras necessárias.
As informações deverão ser acompanhadas pelo envio dos seguintes anexos:

UEPB - Universidade Estadual da Paraíba - CNPJ: 12.671.814/0001-37
Rua Baraúnas, 351 - Bairro Universitário - Campina Grande-PB, CEP 58429-500,
Fone/Fax: 83 3315.3300. www.uepb.edu.br

COM A DIFERENÇA TECER A RESISTÊNCIA
3º Seminário Internacional Desfazendo Gênero
10 a 13 de outubro de 2017
Campina Grande, Paraíba

Arquivo em pdf com título, nome do/as autore/as, resumo de até 500 palavras e de 3
a 5 palavras-chave
Fotografia da capa em formato jpeg
Ficha catalográfica no formato doc, docx ou PDF.
Ao enviar a proposta o/as autore/as declaram estar de acordo com os seguintes
termos:
•
Caberá à autoria e/ou editora a responsabilidade pelo transporte do material
até o local do evento, por sua acomodação no local previamente estipulado pela
organização do 3º Seminário Internacional Desfazendo Gênero e também pela
retirada ao término da atividade.
•
Aquele/as que tiverem proposta de lançamento aprovada deverão estar
presentes no evento para a participação na exposição, no horário e local apontados
pela comissão organizadora.
•
A quantidade de exemplares para o lançamento depende da expectativa de
cada autor ou editora. A comercialização dos livros é de inteira responsabilidade
do/a(s) autore/a(s) e/ou editore/a(s). Solicitamos que seja disponibilizado 01
exemplar da obra para a biblioteca do Núcleo de Investigações e Intervenções em
Tecnologias Sociais/NINETS, que pode ser entregue no ato do lançamento.
•
À organização do evento cabe promover ampla divulgação da programação
do lançamento de livros e disponibilizar e organizar o espaço para acomodação de
stands para exposição e comercialização.
•
Para a ocasião do lançamento será disponibilizada para cada pessoa
responsável 01 mesa com 01 cadeira e uma placa de identificação com o nome do livro
e nome do/a(s) autor/a (s). Autores(as) cujas editoras não estão com estande no
evento e nem estão representadas por livrarias presentes, poderão vender
diretamente seus livros nas mesas identificadas com seu nome e título do livro.

O resultado será divulgado no dia 20 de agosto no site do evento e na nossa pagina do
facebook. As pessoas responsáveis pelas propostas aprovadas serão contatadas por e-mail
com orientações. As propostas selecionadas constarão numa publicação, no formato
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catálogo, com experiências, produtos bibliográficos, artístico-culturais e tecnológicos
apresentados no evento.

Atenciosamente,
Comissão Organizadora do 3º Seminário Internacional Fazendo
Profª Dra. Jussara Carneiro Costa/NINETS/UEPB
Coordenação Geral
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