Programa de Intercâmbio de Autores Brasileiros no Exterior

Anexo I – Formulário de inscrição
DADOS DA EDITORA / INSTITUIÇÃO

Nome da empresa / instituição
Nome de fantasia
Endereço

Cidade

País

Código postal

Telefone

Fax

Website

Número do registro da empresa*

Ano de inauguração

Número de livros impressos/digitais publicados no
ano anterior à inscrição (para preenchimento da
editora)

Representante legal

Cargo

E-mail

Telefone

DADOS DO AUTOR

Nome
Endereço

Telefone

E-mail

Número da Identidade

Número do CPF

Obra publicada pela editora estrangeira

ISBN

Ano de publicação ou previsão de lançamento

Editora brasileira da obra

ISBN

Ano de publicação no Brasil
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DADOS BANCÁRIOS DA EDITORA / INSTITUIÇÃO

Nome do proponente/beneficiário:
Banco
Endereço da agência
Cidade

País

Código postal

Número do Banco

Agência

Conta Corrente

IBAN

SWIFT/BIC

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
1. A editora/instituição solicitante já recebeu outras bolsas/subsídios/incentivos de outras instituições, públicas ou privadas,
brasileiras ou internacionais para a tradução do livro indicado nesta inscrição?
(
(

) Não.
) Sim. Qual?_________________________________________

2. Como conheceu o Programa de Intercâmbio de Autores Brasileiros no Exterior?
( ) Agentes Literários
( ) Autores
( ) Editoras
( ) Tradutores
( ) Feira de Livro e/ou Evento de Literatura. Qual?_________________________________________
( ) Outros. Especifique: _________________________________________

DECLARAÇÃO

À FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL,
Eu, _______________________________________, venho requerer a inscrição da obra acima citada no Programa de
Intercâmbio de Autores Brasileiros no Exterior.
Declaro para os devidos efeitos, sob as penas da lei brasileira, que as informações por mim prestadas constituem fiel
expressão da verdade, e que aceito as normas descritas no Edital do referido Programa.

_________
Local

____/___/_____
Data

_________________________
Assinatura do representante legal
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Programa de Intercâmbio de Autores Brasileiros no Exterior

Anexo II – COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS DE OBRA
(para preenchimento caso a editora estrangeira seja a proponente)

Declaro,

na

qualidade

de

representante

legal

da

____________________

situada

em

_________________________________, ser ela titular dos direitos autorais patrimoniais, para fins de
tradução e publicação em língua _________________ da obra original publicada em português no Brasil,
com

o

título:

__________________________,

de

Autoria

de

________________________________________, de acordo com o instrumento legal efetivado com Autor
e/ou seu representante legal, cuja cópia segue em anexo.

_____________________
Local

____/___/_____
Data

__________________________________
Representante legal
(assinatura e carimbo)
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Anexo III
Relatório – Programa de Intercâmbio de Autors Brasileiros
Report – Exchange Program for Brazilian Authors
Atividades, eventos (nome, local, data, descrição) Activities, events (name, place, date,
description)

*Por favor, anexe fotos, cartazes, folhetos e afins /Please attach photos, posters, flyers and any other
promotional material

Despesas feitas em nome do autor (passagens aéreas, hospedagem) / Expenses on
behalf of the author (flight tickets, hotel)

*Please attach receipts and flight tickets

Repercussão (artigos, notas, entrevistas) / Press coverage (links to articles and any
press coverage of the events)

*Por favor, anexe cópias de artigos de jornais e revistas / Please attach copies of
newspaper or magazine articles

______________________________
Assinatura / Signature
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