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II Circular do XXXIII ENANPOLL
Lançamento de livros – ENANPOLL 2018
O XXXIII Encontro Nacional da ANPOLL, a ser realizado nos dias 27, 29 e 29 de
junho de 2018, na Universidade Federal do Mato Grosso, Campus de Cuiabá, por meio de
sua Comissão Organizadora, apresenta chamada para o lançamento de livros. O
lançamento de livros tem por objetivo incentivar e divulgar a produção bibliográfica e
científica nas áreas da Letras e Linguística.
A submissão de propostas é reservada aos participantes inscritos no evento.
Poderão ser submetidos livros inéditos, ou cuja primeira edição tenha sido publicada
entre os anos de 2016 e 2018, com conteúdos que contemplem os campos da literatura,
da linguística aplicada e da linguística .
As propostas para lançamento de livros devem ser enviadas até o dia 20 de
maio de 2018 e serão avaliadas pela Coordenação Geral do evento. Solicitamos que os
interessados encaminhem o formulário devidamente preenchido para o e-mail da
Secretaria da ANPOLL (anpoll.sec@gmail.com).

Atribuições do autor
•

Os autores que tiverem suas propostas aprovadas deverão estar presentes no
evento para a participação do lançamento de livros, que acontecerá no dia 27
de junho de 2018, das 20h30h às 21h30.

•

Os autores serão responsáveis pelo transporte dos livros até o local do
evento, a acomodação dos mesmos no local previamente estipulado pela
Comissão e também pela retirada do material ao término da atividade.

•

Os proponentes deverão permanecer no local junto aos livros durante toda a
atividade para interação com os participantes do evento.

•

A comercialização dos livros é de inteira responsabilidade dos autores,
podendo eles contarem com o suporte de um livreiro, livraria ou editor,
desde que a empresa esteja participando do ENANPOLL como expositora.

Atribuições da organização do evento
•

A organização do evento fará ampla divulgação da programação do
lançamento de livros. O autor terá direito a uma mesa e uma placa de
identificação com nome do livro e nome do(s) autor(es).

•

A Coordenação Geral do evento não se responsabiliza por danos eventuais
(extravios, roubos, etc.), bem como pelo transporte ou venda do material.
São Carlos, 13 de Abril de 2018.

