
 PROPOSTAS DE LANÇAMENTOS DE PUBLICAÇÕES (LIVROS E 

REVISTAS) 

 
 

  

Requisitos para participar do lançamento de livros: 

 

1. As obras devem ser de 2015, 2016 e/ou 2017. 

2. As obras devem tratar de temas relacionados aos assuntos geradores do evento: 

religião/religiosidades, História, gênero (e/ou sexualidade), Educação e/ou violências e 

Direitos Humanos. 

3. As pessoas interessadas devem submeter resumo (até 1000 caracteres) da publicação, 

acompanhado de referência sobre a obra, imagem da capa em JPG, JPEG ou PNG 

(tamanho máximo da imagem de 10MB), e informar se é associada/o/e da ABHR com 

anuidade em dia, até 15 de setembro de 2017. 

  

Requisitos para participar do lançamento de revistas: 

 

1. As obras devem ser de 2016 e 2017. 

2. As obras devem tratar de temas relacionados aos assuntos geradores do evento:  

religião/religiosidades, História, gênero (e/ou sexualidade), Educação e/ou violências e 

Direitos Humanos. 

3. As pessoas interessadas devem submeter resumo (até 1000 caracteres) da publicação, 

acompanhado de referência sobre a obra, imagem da capa em JPG, JPEG ou PNG 

(tamanho máximo da imagem de 10MB), e informar se é associada/o/e da ABHR com 

anuidade em dia, até 15 de setembro de 2017. 

  

Atenção:  

 

 As propostas deverão ser encaminhadas para o email abhrsul@gmail.com. No título 

do email deve ser especificada a categoria de participação. 

 Autoras/es e co-autoras/es sócias/os/es da ABHR com anuidade em dia são 

isentas/os/es de taxas, mas devem encaminhar dois exemplares da obra a ser 

lançada, se esta for impressa (a combinar com a Comissão Organizadora através do e-

mail da Secretaria).  

 Autoras/es e co-autoras/es não-sócias/os/es da ABHR, caso não estejam 

inscritos/as/es, devem pagar taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais) e encaminhar dois 

exemplares da obra a ser lançada, se esta for impressa (a combinar com a Comissão 

Organizadora através do e-mail da Secretaria). 

 A mesma pessoa pode lançar quantas publicações quiser.   

 Não serão aceitos trabalhos de caráter religioso, devocional, confessional ou 

proselitista. 

  

 


