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CHAMADA PARA LANÇAMENTO DE LIVROS – XVI SEMINÁRIO ANPTUR 

 

A Diretoria da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo tem a satisfação 
de convidar a comunidade dedicada aos estudos e pesquisas em Turismo, Hospitalidade e 
afins para o lançamento de livros na área, durante a realização do XVI Seminário ANPTUR 
2019, entre os dias 18 a 20 de setembro, na Universidade Federal do Paraná – UFPR, em 
Curitiba-PR. 

Os livros devem ter sido publicados a partir do ano de 2017. Contudo, publicações ainda não 
concluídas, mas que tenham previsão de lançamento até a data do evento, também poderão 
ser aceitas.  

Os autores interessados em lançar seus livros devem preencher o formulário online até o dia 
02 de setembro de 2019, disponível em: https://forms.gle/UcjGuHP6bqk17mXv8 

Após a análise das submissões, a organização do evento entrará em contato com os autores 
para orientar a operacionalização do lançamento. 
 
CONDIÇÕES GERAIS  

1. Os autores que desejarem lançar suas publicações deverão estar inscritos no evento e 
precisarão estar presentes durante o momento de lançamento e autógrafos, a ser 
realizado no dia 19 de setembro (quinta-feira), às 16h, durante o intervalo para 
coffee-break, no hall do auditório. 

2. A Anptur disponibilizará espaço para o lançamento dos livros. O espaço irá dispor de 
mesas de apoio e cadeiras para a organização e exposição das obras, bem como venda 
e autógrafo dos livros.  

3. Cada autor se responsabilizará por levar a quantidade de livros que pretende vender e 
por organizar sua exposição, venda e autógrafos. Os livros deverão estar devidamente 
expostos e organizados até 01h (uma hora) antes do momento do coffee-break, 
quando será feito o lançamento e a sessão de autógrafos. Lembramos que temos um 
média de público de 350 participantes. 

4. Cada autor deverá ficar responsável pela comercialização da sua obra, por isso, é 
importante que estejam preparados para utilizar de diferentes formas de pagamento, 
passar troco, emitir recibos, etc.  

5. A Anptur não cobrará nenhuma taxa sobre o valor das obras comercializadas durante o 
evento.  

6. Os autores que tiverem seus livros lançados no evento deverão doar um exemplar 
para a Biblioteca da UFPR. 

 
 
Quaisquer dúvidas, entre em contato através do e-mail: anptur@anptur.org.br 
/anptur@gmail.com  
 
 
 
Diretoria da ANPTUR – 23 de agosto de 2019 
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