VIII Encontro da Rede de Estudos Rurais – UFSC - Chamada 03/2018
Lançamento de Livros
Com o objetivo de ampliar os espaços de divulgação científica, a organização
do VIII Encontro da Rede de Estudos Rurais convida a todos/as autores/as que
publicaram e organizaram livros com temáticas associadas aos estudos rurais de
setembro de 2016 até julho de 2018 a fazer o lançamento das referidas obras
durante a realização do evento.
Para tanto, os interessados poderão se inscrever até o dia 15/jul/2018,
enviando solicitação no seguinte endereço: rrencontrolivros2018@gmail.com,
encaminhando à Comissão Local. Solicitamos que no campo “assunto” seja
colocado “lançamento de livros”.
A inscrição deve conter as seguintes informações: 1. Nome dos/as
autores/as; 2. Um resumo de até 1000 caracteres sobre a obra; 3. Informações
sobre a publicação – nome da editora, ano e número de páginas. Após o envio será
encaminhado um e-mail comunicando o recebimento.
Para participar do lançamento, os/as autores/as ou organizadores/as
deverão necessariamente estar inscritos no evento, observando os prazos e valores
no site: http://www.redesrurais.org.br/
O lançamento ocorrerá a partir das 19:30hs do dia 27 de agosto de 2018 no
Hall de entrada do Centro de Eventos da UFSC. Os/as autores/as interessados
disporão de infraestrutura básica para que possam fazer a exposição de sua obra e,
dependendo da quantidade de livros, poderemos abrir um espaço também para
uma breve apresentação.
Os

autores/as

ou

organizadores/as

devem,

preferencialmente,

se

comprometer em trazer os exemplares para o lançamento. Entretanto, a comissão
local se compromete a receber até o prazo máximo de 15/jul/2018 os exemplares
dos livros que, porventura, sejam encaminhados pelas editoras ou pelos autores
através dos correios. Esses devem ser encaminhados para o seguinte endereço:

À Comissão Local do VIII Encontro da Rede de Estudos Rurais
A/C: Profa. Dra. Maria Ignez Silveira Paulilo
Campus Reitor João David Ferreira Lima, s/n - Trindade, Florianópolis - SC, 88040900, CFH, Bloco D, terceiro andar, sala 309
Nesse caso, alertamos aos autores/as sobre o cumprimento desse prazo
para que possamos evitar contratempos. Por questões de logística, recomendamos
que sejam encaminhados o máximo de 20 (vinte) exemplares. Esclarecemos ainda,
que não dispomos de pessoal para expor as obras e que essa tarefa é
responsabilidade dos autores/as ou de seus representantes.

Dúvidas contatar: Renê Birochi
rrencontrolivros2018@gmail.com

e

Cristiano

Desconsi
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Aguardamos vossa inscrição e pedimos para que divulguem esse Edital.
Comissão Local do VIII Encontro da Rede de Estudos Rurais

email

