CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018– PROEC/COEX CHAMADA PÚBLICA DE
INSCRIÇÕES PARA LANÇAMENTO DE LIVROS DE AUTORES
EXTENSIONISTAS da UFPR – ENEC/10ª SIEPE – SEMANA INTEGRADA DE
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.
CHAMADA PÚBLICA DE INSCRIÇÕES PARA LANÇAMENTO DE LIVROS DE
AUTORES Extensionistas da UFPR.
A Universidade Federal do Paraná, por meio da Pró-reitoria de Extensão e
Cultura – PROEC, no uso de suas atribuições legais, torna público para
conhecimento dos interessados, servidores docentes e técnicos administrativos,
a presente Chamada Pública para inscrição de autores que tenham publicado
obras sobre exclusivamente a “extensão na UFPR” para lançamento de livros,
com o intuito de compor a programação do ENEC/10ª SIEPE – SEMANA
INTEGRADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, que será realizada no
período de 02 a 04 de outubro de 2018.
1. OBJETO
Constitui objeto desta CHAMADA PÚBLICA DE INSCRIÇÕES PARA
LANÇAMENTO DE LIVROS DE AUTORES Extensionistas da UFPR, que será
realizada no período de período de 02 a 04 de outubro de 2018.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 A inscrição poderá ser realizada pelo autor, co-autor ou responsável legal
pela obra, desde que atenda aos requisitos desta Chamada Pública.
2.1.1 Requisitos necessários para a inscrição da obra sobre ações
extensionistas:
a) Ficha de inscrição encaminhada até a data de 17 de setembro de 2018.
Disponível em:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEhHM4sMjVFbnPy7V_fP2aK2M
XE6fngeiwJbjFVqTw86PYOg/viewform

b) Resumo da obra para fins de apresentação no momento do lançamento;
c) Entrega de um exemplar da obra no momento da inscrição, devidamente
autografado, que após o lançamento será doado à SIBI - Sistema de Biblioteca
da UFPR;
d) Ser uma obra sobre extensão na UFPR publicada nos últimos 2 anos.
e) Responsabilizar-se sobre a venda de exemplares se for o caso no momento
do lançamento.
3. REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO
3.1 Somente serão realizados os lançamentos dos autores que atenderem a
todas as exigências desta Chamada Pública.
3.2 Serão automaticamente desclassificadas as obras que desrespeitarem leis
ambientais,
mulheres,
crianças,
adolescentes,
jovens,
idosos,
afrodescendentes, povos indígenas, povos ciganos ou a outros povos de
comunidades tradicionais, população de baixa renda, pessoas com deficiência,
diversidades de orientação sexual ou que expresse qualquer outra forma de
preconceito, racismo e discriminação, ou de incentivo ao uso abusivo de álcool
e outras drogas.
4. DIVULGAÇÃO
4.1 A lista de autores inscritos nesta Chamada Pública será divulgada no site:
http://www.proec.ufpr.br a partir de 21 de setembro de 2018.
PARAGRAFO ÚNICO – É vedada a cessão ou transferência do lançamento da
obra para outro autor.
5. DO LANÇAMENTO
5.1 As sessões de lançamentos terão duração, no máximo, de 40 min (quarenta
minutos), sequenciada pela sessão de autógrafo com o mesmo tempo de
duração.

5.2 A data e horário de cada lançamento será definido no ato da entrega da ficha
de inscrição conforme indicação do escritor.
5.3 A responsabilidade da PROEC é organizar os lançamentos, promover a
chamada e divulgar as sessões com os autores. Disponibilizar o local e horário
para lançamento dos livros.
6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 A inexatidão ou falsidade documental, ainda que constatada posteriormente
à realização da inscrição, implicará na sua eliminação sumária.
6.2 Os casos omissos serão dirimidos pela Coordenação de Extensão e PróReitor de Extensão e Cultura, em última instância administrativa.
6.3 É garantido à PROEC o direito de, no interesse da Administração, anular ou
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, esta Chamada Pública, dando
ciência aos participantes, na forma da legislação.

Curitiba, 10 de setembro de 2018.

Prof. Dr. Leandro Franklin Gorsdorf
Pró-Reitor de Extensão e Cultura da UFPR

