REGULAMENTO DO ESPAÇO DO AUTOR
O presente regulamento apresenta as regras para a venda de livros dos participantes do
XXVIII Encontro Nacional do CONPEDI, que será realizado na cidade de Goiânia/GO, entre
os dias 19 e 21 de Junho de 2019.

1 DO OBJETIVO
1.1. Todos os participantes, devidamente inscritos no XXVIII Encontro Nacional do
CONPEDI poderão levar seus livros para serem vendidos no evento.
1.2. Autores ou seus representantes poderão levar livros, mediante preenchimento e
assinatura no “Formulário de Adesão ao Espaço do Autor” e, encaminhamento de uma
imagem em pdf da capa e contracapa do livro a ser vendido para o e-mail:
espacodoautor@conpedi.org.br

2 DO ENVIO E RETIRADA DOS LIVROS
2.1. O transporte dos livros será de inteira responsabilidade dos autores ou seus
representantes.
2.2. A entrega dos livros poderá ser realizada exclusivamente nos dias 20 e 21 de junho,
diretamente no Espaço do Autor, no período das 9 às 19 horas.
2.3. A retirada dos livros do Espaço do Autor é de exclusiva responsabilidade dos seus
autores ou representantes.
2.4. Os livros poderão ser retirados a qualquer momento, porém, apenas pelas pessoas que
preencheram e assinaram o “Formulário de Adesão ao Espaço do Autor”, mediante
apresentação do “Recibo de Entrega do Livro” a ser disponibilizado no ato de entrega dos
livros ao Espaço.
2.5. No ato da retirada dos livros, o autor ou representante receberá o “Recibo e Histórico”
das vendas realizadas.
2.6. Os livros que não forem retirados do Espaço do Autor até às 18 horas do dia 21 de
junho serão usados como premiação aos autores dos melhores pôsteres do evento.

3 DOS VALORES
3.1. O valor de venda dos livros deverá ser definido pelo autor ou representante.
3.2. Os valores deverão ser múltiplos de cinco, sendo que valores em centavos não serão
praticados.
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4 FORMA DE PAGAMENTO E REPASSE
4.1. Será aceito como forma de pagamento, no ato da compra dos livros: cheque, cartão
de crédito/débito ou moeda corrente.
4.2. Do montante do recurso arrecadado, 10% ficará com o CONPEDI para pagamento de
taxas do serviço de cobrança de cartão e custeio do Espaço.
4.3. Os valores recebidos pelas vendas dos livros no espaço do autor serão transferidos
para as contas dos autores ou responsáveis via “sistema do PagSeguro” ou depósito
bancário em até 45 dias úteis após o encerramento do Congresso.
4.4. Todos os inscritos no XXVIII Encontro Nacional do CONPEDI efetuaram suas inscrições
através do “PagSeguro”, de forma que possuem suas respectivas contas ativas no referido
serviço.
4.5. Os recursos disponíveis no PagSeguro seguirão as regras próprias do serviço.
4.6. Após efetuado os depósitos nas respectivas contas bancárias ou transferências para as
contas do PagSeguro, serão enviados via e-mail a confirmação das transações.

5 DOAÇÕES
5.1. Cada autor ou representante, deverá doar ao CONPEDI um exemplar de cada livro
disponibilizado no Espaço do autor. O CONPEDI usará esses livros como forma de
premiação aos autores vencedores dos melhores pôsteres do evento.

6 FORMULÁRIO DE ADESÃO AO ESPAÇO DO AUTOR
6.1. Os autores ou representantes deverão preencher e assinar o “Formulário de Adesão
ao Espaço do Autor” para cada livro enviado.
6.2. Visando garantir a agilidade no momento da entrega dos livros durante o Congresso,
recomenda-se que o cadastro de cada um dos livros seja realizado antecipadamente por
meio do “Formulário de Adesão ao Espaço do Autor” através do link que segue:
https://goo.gl/forms/A8EJ6HV4S4YMmnOf1

7 LANÇAMENTO DE LIVROS
7.1. Autores que tiverem interesse em lançar os seus livros no XXVIII Encontro Nacional do
CONPEDI deverão enviar e-mail para espacodoautor@conpedi.org.br agendando um
horário, conforme disponibilidade.
7.2. O lançamento dos livros acontecerá nos dias 20 e 21 de junho no período vespertino,
das 13 às 18 horas em um espaço reservado anexo ao espaço do autor.
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7.3. Os horários de lançamento serão marcados conforme ordem de recebimento das
solicitações via e-mail.
7.4. Apenas aqueles que disponibilizarem os livros no espaço do autor poderão agendar
horário para lançamento.

8 DAS RESPONSABILIDADES DO CONPEDI
8.1. Receber e manter sobre sua guarda os livros nos dias 20 e 21 de junho.
8.2. Disponibilizar equipe para administrar com exclusividade a venda dos livros.
8.3. Montar espaço para exposição e venda dos livros.
8.4. Prestar contas dos livros vendidos.
8.5. Devolver os livros que não forem vendidos, observada as regras deste regulamento.
8.6. Efetuar o pagamento ou transferência dos recursos obtidos, observada as regras deste
regulamento.

9 INFORMAÇÕES E CONTATO
9.1. A fim de dirimir dúvidas, ou para tratar de outros assuntos relativos ao Espaço do
Autor, os contatos deverão ser feitos através do e-mail espacodoautor@conpedi.org.br.

Florianópolis, 19 de fevereiro de 2019.

Profª Dra. Samyra Haydêe Dal Farra Naspolini
Secretária Executiva CONPEDI

Prof. Dr. Orides Mezzaroba
Presidente CONPEDI
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