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Ofício 01/2021  

Criciúma, 04 de abril de 2021. 

FEIRA VIRTUAL DE LIVROS 

A Feira Virtual de Livros do IV Congresso Ibero-Americano de Humanidades, Ciências e 

Educação é uma atividade importante, que acontecerá paralelamente ao evento entre os dias 

23 a 27 de agosto de 2021, tendo em vista a impossibilidade da realização de eventos 

presenciais neste momento da pandemia, mas considerando a importância do incentivo à leitura. 

SOBRE A FEIRA 

A Feira Virtual de Livros tem como objetivo comercializar obras da Editora da Unesc (Ediunesc), 

das demais editoras associadas da Associação Brasileira de Editoras Universitárias (ABEU) e 

das editoras comerciais que aderiram ao evento, bem como disponibilizar downloads gratuitos 

de e-books.  

DATA E HORÁRIO 

A Feira Virtual de Livros inicia no dia 23 de agosto às 14 horas e se encerra no dia 27 de agosto 

às 23 horas e 59 minutos. 

SOBRE O EVENTO 

O IV Congresso Ibero-Americano de Humanidades, Ciências e Educação, evento consolidado 

pela comunidade acadêmico-científica (em razão das edições anteriores que tratavam, em 2014, 

de Perspectivas Contemporâneas, em 2016, Políticas de Formação, e, em 2018, Produção e 

democratização do conhecimento, respectivamente), pautará nessa edição os “Desafios 

Contemporâneos das Sociedades Ibero-Americanas”, visto que este espaço cultural e geográfico 

vivencia questões comuns que merecem análises compartilhadas e ações solidárias. As 

discussões propostas para esta edição visam a socializar temáticas emergentes no campo da 

Educação em diálogo com as diversas áreas do conhecimento, com o intuito de debater formas 

de enfrentamento as exclusão e injustiça social; degradação ambiental, questões relacionadas 

aos movimentos migratórios e circulação internacional do conhecimento, que exigem 

reconfigurações do pensamento e das práticas, a partir das realidades em curso. As conferências 

e as mesas redondas integrarão pesquisadores e pesquisadoras interinstitucionais com inserção 

nacional e internacional. 

Entre os formatos, estão conferências, mesas-redondas, minicursos, grupos de temáticos (GTs), 

eventos culturais e lançamentos de livros. Dessa forma, o evento oferecerá espaços para a 

construção coletiva de conhecimentos, trabalhos colaborativos e parcerias interinstitucionais, de 

modo a evidenciar a incessante busca pela consolidação de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

Educação e formação de professores e professoras. Levará em consideração o que se tem 

produzido nos países ibero-americanos, para serem socializados, problematizados com vistas a 

encaminhamentos comuns. 

PÚBLICO-ALVO E ÁREAS DO EVENTO 

O evento tem como público-alvo: professores e professoras da Educação Básica e Ensino 

Superior, estudantes de pós-graduação e graduação e demais profissionais nas áreas das 
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Humanidades, Ciências e Educação, Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas e 

Ciências das Engenharias e Tecnologias. 

COMO ACONTECERÁ A FEIRA 

A feira virtual de livros acontecerá por meio do site da IV IBERO: 

http://www.unesc.net/portal/iv-congresso-ibero-americano-novo/apresentação – com um 

menu exclusivo destinado à feira do livro. 

QUEM PODE EXPOR NO EVENTO E QUAL O CUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO 

Editoras associadas à ABEU e editoras comerciais. Não haverá custo de participação. 

COMO FUNCIONARÁ A FEIRA 

No site do evento, o visitante encontrará a lista de expositores (editoras/representantes 

comerciais) e os links de acesso de cada editora para realizar o acesso e a compra diretamente 

no site da editora escolhida. 

COMO SERÃO REALIZADAS AS VENDAS 

Para a compra do livro, o visitante deverá escolher a editora que lhe interessar e clicar na logo 

marca da editora para ser redirecionado para a loja virtual da editora/representante comercial. 

COMO SERÁ A POLÍTICA DE FRETE AO CONSUMIDOR?  

A política de frete ao consumidor será definida pela própria editora expositora ou previamente 

acordada com seu parceiro comercial. Não haverá regra específica para essa questão e essa 

informação fará parte das orientações constantes no site do expositor. Pelo baixo custo de envio, 

sugerimos que ele seja pelo registro módico, devido ao valor da taxa ser extremamente 

acessível. 

COMO FICAM OS LIVROS DE ACESSO GRATUITO?  

Esses livros serão exibidos diretamente no site das editoras que tenham essa opção, sem 

nenhuma diferenciação. Para baixá-los, bastará clicar no link da editora escolhida, o qual 

remeterá para o site onde a obra poderá ser baixada gratuitamente. 

NO CASO DE VENDA, QUAL SERÁ O DESCONTO OFERECIDO?  

O desconto terá variação, com percentuais definidos pelas editoras, sendo que o mínimo será 

de 20%, com a possibilidade de aquisição gratuita para os livros digitais. A porcentagem de 

desconto deverá aparecer na página de venda de cada editora/expositor e estar devidamente 

atualizada para a feira, bem como com a seguinte identificação para todos os títulos definidos: 

Feira Virtual de Livro – IV IBERO. 

SOBRE A DIVULGAÇÃO  

Serão criados cards desenvolvidos pela Ediunesc para que as editoras possam compartilhar o 

material de divulgação nas redes sociais. Esse material estará em um drive e será atualizado 

constantemente. Após o fechamento de adesão das editoras, será divulgado o endereço do drive. 

É importante que um grande número de pessoas esteja envolvido. Portanto, compartilhem e 

divulguem. 

COMO FAÇO PARA ADERIR AO EVENTO?  

Para que sua editora seja uma expositora, basta preencher a ficha de adesão (em anexo) e 

enviá-la até 18 de junho, às 18h, no e-mail: editora@unesc.net e concordar com os termos 

expressos. 

DÚVIDAS  

As dúvidas podem ser encaminhadas para a pessoa responsável pela Feira Virtual de Livro, 

sendo a Supervisora Administrativa da Editora e Livraria da Unesc, Vanessa Marcos Medeiros, 

no e-mail: editora@unesc.net ou para o assistente administrativo da Livraria da Unesc, Osiel 

Mendes Medeiros, no e-mail: livraria@unesc.net 

http://www.unesc.net/portal/iv-congresso-ibero-americano-novo/apresentação
mailto:editora@unesc.net

