
 

CHAMADA PARA LANÇAMENTO DE LIVROS 

 

A Comissão Organizadora do Fórum Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social do 
Recôncavo – 15ª edição da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
apresenta a Chamada para Lançamento de Livros durante o evento. 

DO OBJETIVO 

Art. 1. Realizar o lançamento de livros com temáticas voltadas às políticas de 
ações afirmativas, relações étnico-raciais, África, africanidades, literatura, artes, 
culturas negras, inclusão social e temáticas afins. 

DA INSCRIÇÃO 

Art. 2. Poderão ser inscritas obras ou tradução alinhadas com a proposta do 
evento. 

Art. 3. Poderão enviar propostas discentes, docentes, técnico-
administrativas(os) e participantes da comunidade externa que tiveram obras 
publicadas em 2019, 2020 e 2021. 

Art. 4. A inscrição será realizada através do formulário no link  
https://forms.gle/vVt2neMFmqmYr2ZU9. No formulário, deverão ser anexados: 
a) minibiografia das(dos) autoras(autores) / organizadoras(es) com até 5 linhas; 
b) capa do livro em formato de imagem (JPEG); c) fotos das(os) autoras(es); e 
d) resumo de até dez linhas da obra.  

Art. 5. Pelo menos um/a do/as autores/as/organizadores(as) deverá estar 
inscrito/a no evento. 

DAS PROPOSTAS 

A obras serão avaliadas pela Comissão Organizadora, considerando-se os 
seguintes critérios: adequação à temática do evento, originalidade, relevância 

https://forms.gle/vVt2neMFmqmYr2ZU9


científica e social. Serão aceitas 5 (cinco obras), preferencialmente, publicadas 
por editoras universitárias. 

DO LANÇAMENTO 

Art. 6. As obras selecionadas serão lançadas na modalidade remota, durante a 
realização do evento. 

DO CRONOGRAMA 

Art. 7. Inscrições até o dia 31 de outubro de 2021. 

O lançamento dos livros ocorrerá no dia 19 de novembro de 2021, às 18h 
(horário oficial de Brasília). 

 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 8. Eventuais dúvidas sobre o lançamento poderão ser sanadas mediante 
consulta eletrônica, dirigida à Comissão Organizadora, por meio do seguinte e-
mail: forum20denovembro@ufrb.edu.br, com o seguinte assunto: Lançamento 
de livro - Fórum 2021. 

Art. 9. Os casos omissos serão analisados pela Comissão Organizadora 
do Fórum 2021. 

 

Cruz das Almas, 27 de setembro de 2021. 

 

Comissão Organizadora do Fórum Pró-Igualdade Racial e Inclusão Social do 
Recôncavo/15ª edição 


