
FECHAMENTO DE CONVOCATÓRIA: 17 DE SETEMBRO DE 2021
Pelo quarto ano consecutivo a EULAC convida todas as editoras acadêmicas e universitárias da América Latina e do Caribe a 

fazer parte da atualização do Catálogo de direitos, nessa ocasião sobre o tema Meio Ambiente. A intenção é acompanhar o 
trabalho realizado através do Enlazadas por el medio ambiente (Ligadas pelo meio ambiente), promovendo a força da produção 
acadêmica em espanhol e português, neste grande problema de preocupação global.

O catálogo é uma ferramenta para promover a internacionalização de nossas publicações mediante a sua tradução para 
outros idiomas e a consolidação de coedições. Pode ser usado por todos os participantes nas feiras e reuniões do mundo editorial, 
fica disponível em inglês e espanhol permanentemente no site https://catalat.org/. A presidência e o conselho de administração 
farão a promoção do mesmo nos vários eventos onde participarem. 

As editoras interessadas deverão selecionar três de seus títulos, de preferência aqueles que aparecemem no Catálogo 
Enlazadas por el Medio Ambiente de acordo com os seguintes critérios:

 
1. Que os direitos de tradução pertençam à editora. 
2. Que os títulos sejam de recente publicação:2019-2021. 
3. Que a obra seja de interesse, pertinência e projeção internacional. 
4. Que o(s) autor(es), de preferência, seja(m) reconhecido(s) ou tenha(m) prêmios acadêmicos. 

Recomendamos que se evitem obras com muitas ilustrações, antologias e livros muito volumosos (mais de 250 páginas), 
exceto quando se tratar de obras fundamentais ou que, por sua pertinência ou valor excepcionais, seja oportuno incluí-las. 

As editoras universitárias que não tenham participado das edições anteriores deverão enviar um breve perfil, especificando 
as áreas temáticas mais importantes de seu catálogo, informações de destaque e o endereço eletrônico em que o catálogo poderá 
ser consultado (máximo de 400 palavras), além de anexar seu logotipo em formato vetorial.

Uma vez selecionados os títulos, as editoras deverá preencher o formulário abaixo, em Excel, com os dados das três 
publicações propostas e enviá-lo até  o dia 17 de setembro de 2021, para EULAC (e-mail: catalogo.eulac@gmail.com).

A EULAC será responsável por verificar se todos os requisitos foram cumpridos e fará o upload das atualizações para o 
catálogo on-line: catalat.org, os editores deverão entregar o material completo e revisado. Em particular, é precisso que as 
traduções para o inglês sejam realizadas por um profissional competente.

Contamos com sua participação a fim de que o catálogo tenha a força e a projeção internacional que desejamos, dando 
continuidade aos diversos esforços realizados pela EULAC e por distintas associações e redes nacionais.
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