
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

EDITORA UNIVERSITÁRIA (EDUNILA)

CHAMADA Nº 1, DE 5 DE AGOSTO DE 2019.

A EDUNILA – Editora Universitária da
Universidade  Federal  da  Integração
Latino-Americana  (UNILA)  torna
pública  a  chamada  para  autores  e
organizadores  interessados  em
apresentar,  expor  e comercializar  livros
na  II  Semana  Integrada  de  Ensino,
Pesquisa  e  Extensão  (SIEPE),  nos
seguintes termos.

1. DOS OBJETIVOS

1.1.  Convidar  membros  da  comunidade  universitária  da  UNILA  (discentes,
técnicos  e  docentes)  que  sejam  organizadores  ou  autores  de  obras  de
conhecimento técnico, científico, cultural e didático, individuais ou coletâneas, a
apresentar, expor e comercializar livros na 2ª Mostra de Cursos de Graduação e
na Rede de Divulgação de Livro, atividades da II Semana Integrada de Ensino,
Pesquisa e Extensão (SIEPE);
1.2.  Difundir  e incentivar  a produção intelectual  para o desenvolvimento  das
atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração da UNILA;
1.3. Facilitar à comunidade universitária o acesso a materiais bibliográficos;
1.4.  Criar  e  fortalecer  mecanismos  de  interação  com autores  e  instituições  –
atribuições regimentais da Editora Universitária.

1. DAS OBRAS

1.1.  Poderão ser apresentadas, expostas e comercializadas obras que tenham
sido lançadas de janeiro de 2017 até a data do evento.

2. DAS ATIVIDADES

3.1. As atividades previstas nesta chamada são as seguintes:
I. 2ª Mostra de Cursos de Graduação – dias 22 e 23 de outubro de 2019, das
8h30 às 21 horas na UNILA campus Jardim Universitário. A EDUNILA terá um
espaço  reservado  à  exposição  e  venda  de  livros  do  seu  catálogo.
Autores/organizadores poderão dividir o espaço com a Editora Universitária e
vender seus livros aos interessados.
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II. Rede de Divulgação de Livros – dia 25 de outubro de 2019, das 15h30 às 17
horas  no  campus  Jardim  Universitário.  Os  organizadores/autores  poderão
apresentar  suas  obras  de  forma  resumida,  atentando  para  informar:  título  e
subtítulo;  autores/organizadores;  área  de  conhecimento;  editora;  ano  de
publicação; demais detalhes da obra. Será limitado o tempo de 10 (dez) minutos
para apresentação. Após a apresentação de todos, o público poderá interagir com
os autores/organizadores.

4. DAS RESPONSABILIDADES

4.1. A EDUNILA coordenará as atividades e providenciará a organização do espaço
onde se desenvolverá a atividade e, no caso da Rede de Divulgação de Livros, definirá a
ordem de apresentação das obras.
4.2.  O  transporte,  guarda,  armazenamento  e  venda  dos  exemplares  serão  de
responsabilidade dos autores/organizadores.
4.3.  A  EDUNILA não  se  responsabilizará  por  furtos,  extravios  ou  danos  às  obras,
tampouco fará a venda das obras que não constem de seu catálogo.
4.4. A divulgação do evento ficará a cargo da EDUNILA e da Comissão Organizadora
da II SIEPE.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1. Os autores/organizadores deverão se inscrever exclusivamente por meio do Sistema
Inscreva no período de 6 de agosto a 13 de setembro de 2019.
5.2. No momento da inscrição, os proponentes deverão informar:

I. Nome completo dos autores/organizadores;
II. E-mail.
III. Nome da obra a ser apresentada.
IV. Nome dos autores/organizadores.
V. Editora, local e ano de publicação.
VI. Área de conhecimento da obra.
VII. Resumo de até dez linhas.
VII. Indicação de qual(quais) atividade(s) participará.

6. CRONOGRAMA

Atividade Prazo

Publicação do edital 30/7/2019

Período para inscrições 6/8/2019 a 13/9/2019
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Análise das informações 16/9/2019 a 30/9/2019

Divulgação do resultado 3/10/2019

2ª Mostra de Cursos de Graduação 22 e 23/10/2019

Rede de Divulgação de Livros 25/10/2019

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1.  A  lista  de  autores/organizadores  que  participarão  do  evento  será  publicada  na
página da II SIEPE.
7.2. Caso haja necessidade de trocar informações com os proponentes, a EDUNILA
utilizará os e-mails institucionais. As mensagens serão enviadas ao endereço fornecido
na inscrição.
7.3. Em caso de dúvidas ou pedidos de esclarecimentos, os autores podem enviar e-mail
para editora@unila.edu.br, colocando no assunto “Informações sobre a participação da
EDUNILA na II SIEPE”.  
7.4. A participação como expositor será uma atividade voluntária e não caracterizará
nenhum tipo de vínculo com a EDUNILA.
7.5. Os casos omissos serão decididos pela EDUNILA e, se necessário, serão discutidos
em conjunto com a Comissão Organizadora da II SIEPE.

Foz do Iguaçu, 5 de agosto de 2019

Mario René Rodríguez Torres 
Coordenador da EDUNILA


