EDITAL DE LANÇAMENTO DE LIVROS, REVISTAS, E-BOOK NO IV SINESPP

A Comissão Organizadora do IV Simpósio Internacional sobre Estado, Sociedade e Políticas
Públicas – IV SINESPP torna público o Edital para lançamento de livros, revistas e- books.

1. NORMAS GERAIS
Poderão ser inscritos no IV SINESPP publicações referentes ao ano de edição no período de
2019 a 2022.
1.1 As propostas devem apresentar
1.1.1. Título do livro
1.1.2. Foto da capa do livro ou e-book
1.1.3. Editora
1.1.4. Nome dos autores/organizadores
1.1.5. Resumo (100 palavras)
1.1.6. Data de publicação (não serão aceitas publicações no prelo)
1.1.7. Colocar uma foto da ficha catalográfica

2. CRONOGRAMA
2.1. O processo seletivo de lançamento dos livros, revistas e e-books está em consonância com
o seguinte cronograma:
2.1.1 As propostas de lançamento devem ser cadastradas no site do IV SINESPP
https://sinespp.ufpi.br/index.php no período compreendido entre 20 de abril de 2022 a 01 de
julho de 2022.
2.1.2. A divulgação da lista livros, revistas e e-books inscritos a aprovados para lançamento no
IV SINESPP será disponibilizada até o dia 01 de agosto de 2022 na página do evento;

3. DO LANÇAMENTO DOS LIVROS, REVISTAS E E-BOOKS
3.1. A LIVE de lançamento de livros, revistas e e-books ocorrerá no dia 25 de agosto de 2022
das 18:20 às 20:00 com transmissão via Youtube.
3.2 Os autores, pelo menos um autor, deverá(ão) estar presentes na atividade de lançamento
virtual organizada pela Comissão organizadora do evento.
3.3 Será dada ampla divulgação aos sites e livrarias que comercializarão os livros, revistas e ebooks, sendo de responsabilidade dos autores enviar para o e-mail sinespplivros@gmail.com
os endereços eletrônicos em que as publicações estarão disponíveis para a venda.
3.4 A comercialização de livros, revistas e e-books é de inteira responsabilidade dos autores.
3.5 Os e-books gratuitos serão disponibilizados pelas editoras. No site do IV SINESPP serão
disponibilizados os links de acesso para consulta e download, devendo os autores enviarem os
links para o e-mail sinespplivros@gmail.com para posterior divulgação.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1 O lançamento será realizado de forma integralmente on-line.
4.2 Durante a realização do evento de lançamento, caberá aos autores, com auxílio da comissão
e dos monitores, responder dúvidas que vierem a surgir sobre as obras, pelo chat.
4.3

Em

caso

de
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e

maiores
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um
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para

ANEXO II
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ

Eu,

___________________________________________,

portador(a)

do

RG_______________________e CPF __________________________________
E-mail___________________________________________,AUTORIZO

a

Universidade

Federal do Piauí (UFPI), Campus Universitário Ministro Petrônio Portella Bairro Ininga Teresina - PI -CEP: 64049-550, a utilizar a minha imagem, em todo e qualquer material entre
imagens de vídeo, fotos e voz, capturados no evento: IV Simpósio Internacional Estado,
Sociedade e de Políticas Públicas (SINESPP). Esta autorização não gera e não gerará no futuro
e não ensejará interpretação de existir quaisquer vínculos ou obrigações trabalhistas,
securitárias, previdenciária, indenizatória, ou mesmo empregatícia, entre o (a) cedente e a
Universidade Federal do Piauí (UFPI).
DECLARO, portanto, que estou de acordo com essas imagens, que não violam os direitos de
imagem e de privacidade do cedente, e que tenho ciência que este material constituído por
imagens e sons pertence exclusivamente [NOME DA INSTITUIÇÃO ou PESSOA FÍSICA],
que poderá usá-lo a seu exclusivo critério.

Cidade, __ de ___ de 2022.

______________________________________________
Assinatura do(a) Cedente

