ABERTURA DA SEGUNDA CHAMADA PARA LANÇAMENTO DE LIVROS

A Comissão Organizadora de Programação, Eventos Paralelos e Lançamentos de Livros
do SemiEdu 2021, mediante a procura de autores/autoras para integrarem ao lançamento
de livros do SemiEdu 2021, vem por meio deste edital comunicar a abertura da segunda
chamada para o lançamento de livros.
E é com prazer que convidamos autores/autoras e organizadores/organizadoras de livros
publicados nos últimos 12 meses para realizar o lançamento das obras durante o Evento,
que acontecerá de modo on-line, no dia 10 de novembro, às 17h horas (horário de
Brasília).

1 DO OBJETIVO
1.1 Realizar o lançamento de livros com temáticas das diversas áreas do conhecimento.
2 DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
2.1 Poderão ser inscritas obras ou traduções temáticas de todas as áreas do conhecimento
publicadas nos últimos 12 meses.
2.2 Poderão enviar propostas pessoas do público em geral, desde que inscritas como
participantes no SemiEdu 2021.
3. DA INSCRIÇÃO
3.1 A inscrição será realizada pelo e-mail: semieduprogramacao2021@gmail.com. Ao
enviar a inscrição, no campo Assunto colocar “Inscrição para lançamento de livros”. O/A
proponente deverá encaminhar as seguintes informações e documentos:
1. Dados pessoais: Nome completo; endereço de e-mail; número de inscrição no
SemiEdu; e número de telefone;
2. Minicurrículo do/da autor/autora ou organizador/organizadora em PDF com até 100
palavras;
3. Imagem da capa do livro (resolução 300 dpi; formato pdf ou jpeg);

4. Foto do/da autor/autora e/ou organizador/organizadora (resolução 300 dpi; formato pdf
ou jpeg);
5. Pequeno texto, com até 250 palavras com a descrição/resumo do livro.
3.2 Em obra com mais de um/uma autor/autora ou organizador/organizadora, pelo menos
um/uma deverá estar inscrito/a no evento.
4. DO LANÇAMENTO
4.1. As obras serão lançadas durante a realização do evento, quando cada autor/autora ou
organizador/organizadora terá até 10 minutos para apresentar o conteúdo do livro e
informar como e onde adquiri-lo.
5. DO CRONOGRAMA
5.1 O cronograma seguirá as seguintes etapas:
Etapas
Divulgação da Segunda Chamada
Período de inscrição via e-mail
Divulgação das inscrições homologadas
(primeira e segunda chamada)
Divulgação da programação do
lançamento 29/10/2021
Lançamento dos livros

Datas
21/10/2021
21/10 a 24/10/2021
25/10/2021
29/10/2021
10/11/2021*

* O lançamento dos livros será às 17h (horário de Brasília).
6. DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 Eventuais dúvidas sobre o lançamento poderão ser sanadas mediante consulta
eletrônica,

dirigida

à

Comissão

Organizadora,

pelo

e-mail:

semieduprogramacao2021@gmail.com. No campo Assunto do e-mail deve constar:
“Dúvidas sobre lançamento de livros”.
6.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do SemiEdu 2021.

Cuiabá, 21 de outubro de 2021.
Comissão Organizadora Programação,
Eventos Paralelos e Lançamento de Livros
SemiEdu 2021

