55º Congresso da SOBER –
Sessões de Lançamentos de Livros
Procedimentos para inscrição
de propostas de lançamento
Prezados soberianos e soberianas,
Como é de amplo conhecimento, a SOBER é uma
sociedade científica que colabora com a divulgação
de obras de cunho técnico-científico, disponibilizando
um espaço específico para autores em seu Congresso
nacional, as Sessões de Lançamentos de Livros.
Assim sendo, temos a satisfação de informar que
estão abertas as inscrições de propostas para
lançamento durante o 55º Congresso da Sociedade
de Economia, Administração e Sociologia Rural
(SOBER), o qual será realizado em Santa Maria-RS, do
dia 30 de julho a 03 de agosto de 2017. O prazo de
inscrição para o envio das informações dos livros a
serem lançados será do dia 07 de abril até 31 de maio.
Pedimos seu apoio com a divulgação da abertura do
prazo e das seguintes regras de inscrição:
a) pelo menos um dos autores deverá ser sócio da
SOBER e estar com a anuidade em dia;
b) a obra deve ter sido editada no período de até
12 meses anteriores ao evento;
c) as sessões de lançamento ocorrerão em lugar
específico durante o congresso;
d) a ordem de lançamento será a mesma do
recebimento das inscrições;
e) as inscrições devem ser feitas por meio de
e-mail livrariaufsm@gmail.com indicando
“Lançamento de Livros_ (nome de um autor/
organizador)”, no campo do assunto, e cumprir o
roteiro de informações ao lado para publicação no
site do Congresso;
f) em resposta ao e-mail de inscrição, o autor/
organizador receberá um e-mail de confirmação de
recebimento;
g) após o aceite da proposta, os dados e a capa da
obra serão publicados no site do Congresso.

Título da obra:
Autor(es):
Organizador(es):
Editora:
Ano de publicação:
Número de páginas:
Dimensões:
ISBN:
Breve resumo da obra (máximo
de 150 palavras):
Atenção! Enviar, em arquivo
anexo, cópia da capa do livro em
PDF e em JPG.

Atenção!
− A SOBER não se responsabiliza pela venda de
exemplares durante o evento. A venda poderá ser feita
diretamente pelo(s) autor(es)/organizador(es) ou pela
Livraria UFSM. Contudo, essa cobrará um percentual
de 30% do valor do livro, em função dos gastos com
operadora de cartão de crédito, divulgação específica
e equipe necessária para a venda. Nesse sentido, os
autores devem informar o valor de venda do livro, ao
qual será acrescido o percentual de 30%.
− A SOBER não se responsabiliza pelo transporte do
material e eventual extravio, roubo etc.
− Caso os autores queiram que a Livraria UFSM realize
a comercialização dos livros durante a SOBER, deverão
encaminhar os volumes após a notificação de aceite
da proposta de lançamento para o endereço da
Livraria UFSM
– A/C Daiane Frigo/Conj. Comercial Sala 12, Campus da
UFSM, 97105-900, Santa Maria/RS.
− Os autores que desejarem que a Livraria UFSM faça a
comercialização deverão encaminhar os livros pelos
Correios, sendo que o custo de envio será por conta do
autor, bem como o custo de devolução dos livros que
não forem vendidos.
− Os autores que optarem que a venda seja feita pela
Livraria UFSM também terão divulgados os lançamentos
e títulos no site da Livraria http://livrariaufsm.com.br,
bem como nas mídias sociais da Livraria.
− A Livraria UFSM fará a prestação de contas e o depósito
para os autores que optarem que ela faça a venda - em
até uma semana após o congresso da SOBER em conta
a ser informada pelo autor/organizador.
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