
 
 

Edital nº 18/2021 

CHAMADA DE ARTIGO PARA LIVRO DIGITAL (E-BOOK) 

PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA AGOSTO 

 

Tema: Alfabetização e Escrita: perspectivas contemporâneas e       
transdisciplinares 

 

Resumo da chamada: 

A presente chamada se destina a professores(as) e pesquisadores(as) de          
campos transdisciplinares relacionados à Educação, Neurociências, Psicologia,       
Psicopedagogia, entre outros campos relevantes, que se dediquem aos         
estudos que investigam as especificidades do processo de alfabetização e          
escrita no contexto contemporâneo. Embora o foco maior da obra recaia sobre            
a alfabetização infantil, buscamos da mesma forma, estudos que abordem a           
alfabetização de jovens e adultos que, por diversos motivos, não foram           
alfabetizados durante a infância. Neste contexto, a presente obra se propõe a            
contribuir para os debates recentes sobre os diferentes métodos de          
alfabetização, buscando apresentar reflexões sobre a Política Nacional de         
Alfabetização (PNA), instituída pelo Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019, e              
conduzida pelo Ministério da Educação por meio da Secretaria de          
Alfabetização. No corpo da obra será dado destaque aos estudos que           
realizarem paralelos entre Educação e conhecimentos científicos sobre os         
processos neurobiológicos relacionados à Alfabetização na infância e na vida          
adulta, apontando novos caminhos e possibilidades para práticas pedagógicas         
e para a qualificação docente. Também haverá destaque para estudos que           
apontem e discutam sobre a relação entre alfabetização e letramento, visando           
a qualidade da Educação e a garantia de alfabetização plena de crianças nas             
escolas brasileiras. Para tanto, as propostas dos capítulos deverão observar a           
transdisciplinaridade dos estudos relacionados à Alfabetização e à Escrita,         
destacando elementos teóricos, conceituais e práticos envolvidos no processo         
de Alfabetização de crianças e adultos.  

As produções submetidas deverão apresentar fundamentação teórica relevante        
e atual para o campo de pesquisa, além de fomentar reflexões críticas sobre o              
tema, visto a relevância da alfabetização para o pleno exercício da cidadania            
na sociedade contemporânea. Para a constituição da obra, serão aceitos          



 
escritos conduzidos através de revisão bibliográfica, pesquisa de campo e/ou          
relato de experiência que estabeleçam relações entre teoria e prática em           
benefício da Alfabetização e da Escrita em contextos escolares.  

 

Organizadores:  

Livia Regina Saiani Crespi 

Lattes:http://lattes.cnpq.br/7810296894397946 

E-mail: saianicrespi@gmail.com 

 

Fabiano Sales de Aguiar 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8748562962039270 
E-mail: fabiano.aguiar@unir.br 

 

 
 

 
Editora: Arco Editores 

Informação: O livro terá ISBN e Ficha Catalográfica de acordo com a Agência             
Brasileira do ISBN, além de avaliação por Comitê Científico qualificado e DÓI.  

 

 

 

PRAZOS DE ENVIO E PUBLICAÇÃO 

 

● Envio de artigos: De 05 de março à 10 de Agosto 
● Publicação: Agosto  (Prazo provável, podendo ser ajustado). 

  

INVESTIMENTO/VALORES POR CAPÍTULO 

 

• Capítulo 1 autor – R$ 150, 00 (valor por autor) 
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mailto:saianicrespi@gmail.com
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• Capítulo com 2 autores – R$ 125,00 (valor por autor) 

• Capítulo com 3 autores – R$ 100,00 (valor por autor) 

• Capítulo com 4 ou 5 autores – R$ 90 (valor por autor) 

• Capítulo com 6 autores ou mais – R$80,00 (valor por autor) 

- Pagamento da taxa de publicação: deve ser realizado em até 05 dias após o               
envio do comunicado de aceite. 

 

SUBMISSÕES E REGRAS 

 

Enviar ARTIGO COMPLETO conforme as regras a seguir: 

- Envio do Artigo deve ser feito para o e-mail: contato@arcoeditores.com           
escrito no assunto do e-mail: “Submissão de artigo”. 

Importante! Indique no e-mail para qual Edital de e-book seu texto está            
sendo submetido.  

- O texto deve ter entre 10 e 15 páginas; 

- Serão aceitos artigos inéditos ou que já tenham sido publicados em anais de              
congressos, simpósios ou seminários; 

- Aceitam-se artigos redigidos em português, espanhol e inglês; 

- A obra somente se viabilizará com o mínimo de 8 artigos aceitos para              
publicação. 

- Não havendo artigos suficientes para compor a obra, a Editora poderá sugerir             
ao autor a publicação do seu artigo em outra obra com tema compatível. 

- A revisão gramatical e de formatação do artigo serão de total            
responsabilidade dos autores ao submeterem; 
- Após o comunicado do aceite, o autor receberá a solicitação do pagamento             
da taxa de publicação. O pagamento deverá ser realizado em até 05 dias do              
comunicado do aceite. O não cumprimento considerará o autor desistente da           
publicação. 

- Direitos Autorais: O Livro digital/eBook oferecerá acesso livre imediato ao seu            
conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o         
conhecimento científico ao público proporciona maior democratização do        
conhecimento. A Licença utilizada será:     

mailto:contato@arcoeditores.com


 
Atribuição-NãoComercialSemDerivações 4.0 Internacional - CC BY-NC (CC       
BY-NC-ND). Os termos desta licença estão disponíveis em:        
<https://creativecommons.org/licenses/>. 

 

 

Demais dúvidas: contato@arcoeditores.com 

 

- NORMAS PARA OS ARTIGOS: Conforme template/modelo para baixar no          
site da editora. No link:  

https://www.arcoeditores.com/p%C3%A1gina-em-branco 
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