V Simpósio Nacional de Educação em Astronomia
24 a 27 de julho de 2018
Universidade Estadual de Londrina, Paraná.

4ª Circular:
Lançamento de Livros e Livraria do SNEA
Quem já participou do SNEA sabe que no segundo dia de evento ocorre o
lançamento de livros de pesquisadores da área. Nesse momento, os autores divulgam
e vendem suas obras e podem ainda realizar dedicatória nas edições adquiridas por
seus leitores. Comumente, a venda de livros ocorre ao longo de todo o evento, nos
momentos de Coffee Break.
Por isso, convidamos os autores que tenham interesse em lançar sua obra no
V SNEA, ou que ainda possuam exemplares excedentes lançados em outra ocasião, a
se identificar através do email oficial: 5snea2018@gmail.com. Para que organizemos a
Livraria do SNEA, solicitamos aos interessados os seguintes dados:
Título da obra
Autor(es)
Resumo de 100 palavras.
Preço (ideal que seja múltiplo de R$ 5,00 para facilitar o troco)
Quantidade disponibilizada na Livraria do SNEA
Imagem JPG ou PNG da capa do livro (para divulgação no evento)
Esperamos receber tais informações antes do evento, para que haja tempo
para a elaboração e a impressão de material informativo sobre as obras (cartazes, lista
de preços, controle de vendas, etc.)
Outras informações importantes sobre a Livraria do SNEA:
- As compras serão realizadas somente através de dinheiro em espécie. Por
isso, solicitamos aos autores e leitores facilitar o troco;
- A Livraria do SNEA ficará responsável pelo recebimento dos valores e
controle de livros disponíveis. Após o último Coffee Break do evento, os autores
poderão recolher com a Livraria os exemplares excedentes e o valor recebido pelas
vendas;
- A Livraria funcionará apenas ao longo de cada Coffee Break (2 horas por dia
de evento), com o intuito de não prejudicar a audiência de nenhuma palestra, mesa
redonda ou comunicação a iniciar-se após o café;
- A Livraria do SNEA não cobrará taxas aos autores;
- As obras inscritas após 10 de Julho de 2018 não contarão com material de
divulgação impresso.
Omissões poderão ser resolvidas por e-mail:
5snea2018@gmail.com
Coordenador Geral do Simpósio
Gustavo Iachel (UEL), iachel@uel.br
Vice-coordenador Geral do Simpósio
Paulo Henrique Azevedo Sobreira (UFG), sobreira@ufg.br
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