
 
 

EDITAL 03/2019 DE CHAMADA PÚBLICA DE INSCRIÇÃO PARA LANÇAMENTO DE LIVROS, 
CARTILHAS, MANUAIS, LIVRETOS E DEMAIS MATERIAIS DE CUNHO INFORMATIVO, 

JORNALÍSTICO OU DE ENTRETENIMENTO NO II CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR 
EM EXTENSÃO RURAL E DESENVOLVIMENTO (II CIIERD 2019) 

 

APRESENTAÇÃO 

O presente Edital orienta interessados (as) em fazer lançamentos de livros no II CIIERD 2019. 

O congresso tem como objetivo fortalecer e socializar as ações do Mestrado em Extensão Rural e 

do Doutorado em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial, ambos, da Universidade Federal do 

Vale do São Francisco (UNIVASF), ao promover o intercâmbio técnico, acadêmico, científico e 

sociocultural mediante as discussões sobre as temáticas que serão abordadas durante o evento. O 

lançamento de livros, manuais, livretos e demais materiais de cunho informativo, jornalístico ou de 

entretenimento é um dos momentos fundamentais para a configuração desta ação.  

 

1. DAS INFORMAÇÕES 

 

1.1 O espaço de lançamento de livros: Será organizado nos dias 05/12/19 (das 10h00 às 

11h00 e das 16h00 às 17h00) e 06/12/19 (das 10h00 às 11h00) e sinalizado no site do 

evento (www.ciierd.univasf.edu.br). 

1.2 Quem poderá se inscrever: autores(as) das áreas que dialoguem com a proposta 

temática do II CIIERD 2019; bem como, escritores(as) que tenham publicado sua(s) 

obra(s) nos anos de 2017, 2018 e 2019. 

1.3 Áreas temáticas do evento: Territorialidades, Mudanças Climáticas, Agroecossistemas 

e Premissas para o Desenvolvimento Sustentável. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1 As inscrições de obras a serem lançadas no II CIIERD 2019, acontecerão de 30 de 

novembro a 02 de dezembro de 2019, exclusivamente pelo site do evento 

http://www.ciierd.univasf.edu.br. 

http://www.ciierd.univasf.edu.br/


 
 

2.2 Para realizar a inscrição os(as) interessados(as) deverão enviar os documentos abaixo 

descritos no ato da inscrição. 

2.3 A data limite para inscrições é dia 02/12/2019 às 23h59min, sem previsão de 

prorrogação. 

2.4 Cada autor(a) poderá inscrever até 02 (duas) obras para lançamento no II CIIERD 2019. 

2.5 Relação dos documentos necessários para realização das inscrições: 

a. Resumo com título, nome do(a) autor(a) e conteúdo da obra (até 200 palavras); 

b. Currículo resumido do(a) autor(a), com citação de outro(s) livro(s) publicado(s), 

quando houver (até 200 palavras); 

c. Link com imagem da capa do livro (em boa resolução); 

d. Link da foto do(a) autor(a). 

 

3. DO VALOR DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 A inscrição é totalmente gratuita.  

 

 

4. DOS PRAZOS 

 

CATEGORIA DATA 

Inscrições De 30/11 a 02/12 

Publicação da lista de obras a serem lançadas durante o evento 03/12 (até as 23h59min) 

Data e local de lançamento das obras 
Conferir no site do evento 
http://ciierd.univasf.edu.br/  

 

5. DO LANÇAMENTO 

5.1 A Comissão Organizadora do II CIIERD 2019 fará a organização e gerenciamento do 

espaço para lançamento, com a publicação de informações das obras no site do evento.  

5.2 A comissão iniciará o lançamento de livros fazendo a leitura dos títulos e a apresentação 

dos(as) respectivos(as) autores(as), direcionado ao público à visitação dos espaços 

destinados ao(s) escritores(as), que poderão conversar abertamente com os 

participantes interessados nas obras, bem como vender ou doar suas obras ao público 

presente. 

http://ciierd.univasf.edu.br/


 
 

5.3 Devido a extensão da programação do II CIIERD 2019, não haverá tempo para os 

autores(as) falarem sobre as suas obras individualmente.  

 

6. DOS CASOS OMISSOS 

 

6.1 Os casos omissos neste Edital serão julgados pela comissão organizadora do evento.  

 

 

Juazeiro/BA, 30 de novembro de 2019. 

 

Comissão Organizadora e Comissão Científica do II CIIERD2019. 


