Trajetórias, narrativas e epistemologias plurais, desafios comuns
3 a 5 de julho de 2019, Brasília - DF, Brasil

8a CIRCULAR | LANÇAMENTOS DE LIVROS
1. O EVENTO
O Terceiro Congresso Internacional Povos Indígenas da América Latina (CIPIAL) 3o CIPIAL - será realizado nos dias 3 a 5 de julho de 2019, no campus Darcy Ribeiro da
Universidade de Brasília (UnB), em Brasília - DF, Brasil, com o tema central “Trajetórias,
narrativas e epistemologias plurais, desafios comuns”.
A presente circular visa oferecer orientações gerais a autores e/ou organizadores
interessados em lançar livros durante o 3o CIPIAL.
2. OS LANÇAMENTOS
O objetivo é lançar livros autorais, coletâneas, periódicos e demais obras
relativas a povos indígenas da América Latina. As inscrições devem ser feitas mediante
formulário eletrônico disponível em <https://forms.gle/bjAXuTyXLMD33agi7>. Cada
autor e/ou organizador pode fazer uma inscrição para até três publicações. O prazo para
inscrições se encerra no dia 20 de junho de 2019.
Os lançamentos serão realizados nos dias 3 e 4 de julho, de 17 às 19h.
Cada autor e/ou organizador terá direito a uma mesa com duas cadeira e prisma
com identificação de título/autor/editora do livro em lançamento.
Nos dias de lançamento, autores e/ou organizadores, que tenham interesse,
poderão contar com 20 minutos para apresentar seus livros ao público presente. Cada
sessão de lançamento poderá contar com até 6 (seis) apresentações de livros, que serão
selecionadas pela Comissão Organizadora Local (COL) do 3o CIPIAL.

3. A VENDA DE LIVROS
A venda de exemplares do livro poderá ser realizada diretamente pelo autor
e/ou organizador no dia do lançamento ou por agentes da livraria durante o congresso.
O autor e/ou organizador deverá se responsabilizar pelo transporte dos
exemplares do livro até o local do lançamento, pela venda dos exemplares, bem como
pelo recolhimento dos livros após a sessão de autógrafos.
A organização do evento não se responsabiliza por danos eventuais (extravios,
roubos etc.), bem como o transporte ou venda do material.
4. CONTATO
E-mail: 3cipial@gmail.com

2

