
 

 

 

 

CHAMADA PÚBLICA PARA LANÇAMENTO E DIVULGAÇÃO DE LIVROS 

NO XII CONNEPI 

 

O Instituto Federal de Pernambuco e Instituto Federal do Sertão Pernambucano tornam 

pública a chamada para divulgação e lançamento de livros de autoria de servidores(as) da 

Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia das regiões Norte e Nordeste no Congresso 

Norte-Nordeste de Pesquisa e Inovação - CONNEPI. 

 

1. DO OBJETO 

1.1Constitui objeto desta chamada a inscrição para divulgação e lançamento de livros impressos e 

digitais, publicados a partir do ano de 2008, de autoria de servidores(as) da Rede Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia das regiões Norte e Nordeste no stand temático “Os dez anos da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica” do Congresso Norte-Nordeste de 

Pesquisa e Inovação – CONNEPI, a ser realizado de 27 a 30 de novembro de 2018. 

2. DA INSCRIÇÃO 

2.1 Poderão ser inscritos livros lançados, para divulgação, ou ainda a serem lançados, desde que de 

autoria de servidores(as) dos Instituto Federal do Acre (IFAC), Instituto Federal de Alagoas (IFAL), 

Instituto Federal do Amapá (IFAP), Instituto Federal do Amazonas (IFAM), Instituto Federal da 

Bahia (IFBA), Instituto Federal Baiano (IFBaiano), Instituto Federal do Ceará (IFCE), Instituto 

Federal do Maranhão (IFMA), Instituto Federal do Pará (IFPA), Instituto Federal da Paraíba (IFPB), 

Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), Instituto Federal do Piauí (IFPI), Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte (IFRN), Instituto Federal de Rondônia (IFRO), Instituto Federal de Roraima 

(IFRR), Instituto Federal de Sergipe (IFSE), Instituto Federal do Sertão Pernambucano 

(IFSertãoPE), e do Instituto Federal de Tocantins (IFTO). 

2.2 Os(as) autores(as) interessados em participar desta chamada devem inscrever-se no link 

https://docs.google.com/forms/d/1qbb37DWqHQMlUvJjYH2drUPjoQ6LwQ70uCrK88I-QgQ/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1qbb37DWqHQMlUvJjYH2drUPjoQ6LwQ70uCrK88I-QgQ/edit%0Dno%20período%20de%2029/10/2018


no período de 08/11/2018 a 14/11/2018.  

 

2.3 É necessário que o(a) autor(a) do livro esteja inscrito(a) e participe do XII CONNEPI.  

 

2.3.1 As inscrições para o XI CONNEPII devem ser realizadas no site connepi2018.ifpe.edu.br. 

 
 

3. DA SELEÇÃO 

3.1 Todas as obras inscritas por seus(as) autores(as), observando o disposto no subitem 2.3 desta 

chamada, serão aprovadas para exposição no stand “Os dez anos da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica”. 

 

4. DO RESULTADO 

4.1 A relação das obras inscritas e aprovadas serão publicadas no site do evento no dia 16/11/2018. 

 

5. DAS COMPETÊNCIAS 

5.1 São Competências dos expositores: 

a. Realizar sua inscrição no site do evento; 

b. Realizar a inscrição do livro, conforme disposto no subitem 2.2; 

c. Viabilizar por fins próprios ou por custeio de sua instituição de origem sua participação no 

congresso; 

d. Garantir o transporte do(s) exemplar(es) de sua obra para exposição no stand. 

e. No caso de e-book aprovado, providenciar computador, tablete ou e-reader para exposição 

da obra; 

f. Responsabilizar-se pelo(s) livro(s) exposto(s) no stand. 

 

5.2 São competências da comissão organizadora do evento: 

a. Acompanhar as inscrições de obras por seus autores no link disponibilizado no site do 

evento; 

b. Cumprir as previsões normativas e de prazos desta chamada pública; 

c. Providenciar os recursos materiais e humanos para a realização do evento 

d. Garantir a estrutura do stand em que serão expostos os livros; 

e. Definir os dias e horários em que cada obra específica será exposta no stand, estabelecendo 

uma escala de revezamento entre os autores.  

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

https://docs.google.com/forms/d/1qbb37DWqHQMlUvJjYH2drUPjoQ6LwQ70uCrK88I-QgQ/edit%0Dno%20período%20de%2029/10/2018


6.1 A inscrição de obras por parte do autor presume a concordância com disposto neste edital; 

6.2 Os casos omissos serão apreciados e solucionados pela comissão organizadora do XII 

CONNEPI. 

6.3 A comissão organizadora do evento não se responsabiliza pela venda de exemplares dos títulos 

aprovados. 
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