Informações sobre lançamento de livros na 37ª Reunião Nacional
04 a 08 de outubro de 2015
Lançamentos Editoras e Institucionais
Data: 06 e 7 de outubro de 2015
Horário: 18:00 às 19:00
Local: UFSC – Campus da UFSC em Florianópolis

Lançamentos nos stands das Editoras e/ou livreiros:
O autor que desejar participar dos lançamentos realizados pelas editoras e/ou livreiros inscritos na 37ª
Reunião Nacional deverá entrar em contato direto com a editora e/ou livreiro presentes na Reunião.
Para publicação em nosso livro de programação, a editora e/ou livreiro responsável pelo lançamento
deverá enviar as seguintes informações para ANPEd: autor, instituição, categoria da obra (Livro, CDROM, DVD, Revista), título e editora até 31 de agosto de 2015 para anped@anped.org.br.
A editora e/ou livreiro deverá doar um exemplar de cada obra lançada em nossa Reunião Nacional para
Biblioteca da Universidade Federal de Santa Catarina. Um funcionário da Anped irá retirar um exemplar
da obra lançada nos respectivos stands.

Lançamentos Institucionais (autores sem editoras presentes e instituições):
As instituições farão o lançamento em seu próprio stand.
O autor que desejar participar dos lançamentos realizados pelas editoras e/ou livreiros inscritos na 376ª
Reunião Nacional deverá entrar em contato direto com a editora e/ou livreiro presentes na Reunião.
Para os autores sem editoras presentes no evento, a Anped disponibilizará um espaço para os
lançamentos.
Para participar do lançamento o autor sem editora deverá ser associado quite e estar inscrito na 37ª
Reunião Nacional.
O autor deverá enviar as seguintes informações para a ANPEd: autor, instituição, categoria da obra
(Livro, CD-ROM, DVD, Revista), título e editora para publicação em nosso livro de programação até 31
de agosto de 2015 para anped@anped.org.br.
Cada autor deverá doar um exemplar de cada obra lançada em nossa Reunião Nacional para Biblioteca
da Universidade Federal de Santa Catarina. Um funcionário da Anped irá ao local do lançamento retirar
a obra com o autor.
Lembramos que o transporte das obras para o Centro de Eventos é de responsabilidade do autor. A
Anped não se responsabiliza pelo transporte, comercialização e armazenamento de livros durante o
lançamento.
O endereço e a data para envio dos livros será informado posteriormente.

