
 
 

Edital nº 19/2021 

CHAMADA DE ARTIGO PARA LIVRO DIGITAL (E-BOOK) 

PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA AGOSTO 

 

Tema: Pesquisa, Ensino e Extensão: Experiências e transformação        
profissional em contexto pandêmico 

Resumo da chamada: 

As atividades de pesquisa, ensino e extensão podem ser concebidas como           

propulsoras da formação de sujeitos e do vínculo entre os espaços acadêmicos            
e os campos sociais. Nas últimas décadas, temos observado os avanços da            

sociedade moderna nos processos de inovações nos campos de pesquisa,          

ensino e extensão. Nos últimos meses, particularmente, percebemos uma         
conjuntura complexa (MORIN, 2020) devido às necessidades emergentes de         

adaptações ao cenário imposto pela propagação do novo coronavírus         
(Sars-Cov-2), identificado como COVID-19, que instaurou uma pandemia        

sanitária vivenciada globalmente. Com a rápida propagação desse vírus, tais          

atividades demandaram novas (re)orientações e maneiras para manutenção e         
desenvolvimento de ações científicas, didáticas e extensionistas. Sob esse         

cenário marcado pela incerteza e fragilidade das instituições sociais, esta          
proposta de e-book acolhe estudos pautados na tríade Pesquisa, Ensino e           

Extensão, tal qual prevista na Constituição da República Federativa do Brasil           

de 1988 (CF88), Art. 207, que problematizam experiências e transformação          
profissional realizadas nesse contexto excepcional. A proposta tem o intuito de           

mostrar, por meio da seleção e organização de capítulos, as adversidades, os            
avanços e as contribuições acarretadas nos campos de pesquisa, ensino e           

extensão durante esta pandemia de COVID-19. Nesse viés, solicitamos que os           

autores se sintam livres para delimitarem as suas abordagens e filiações           
teórico-metodológicas. Ressaltamos que os autores possuem liberdade para        



 
abordarem a indissociabilidade da tríade pesquisa, ensino e extensão ou          

elegerem um desses temas para focalizar no estudo. Esta organização se           

justifica pela necessidade de documentar e visibilizar investigações        
desenvolvidas. É notória a importância de registros nesta área de pesquisa, de            

modo a evidenciarmos contribuições significativas obtidas nessa perspectiva        
pandêmica, que marcou o ano de 2020, pois entendemos que essas           

experiências servirão como base para uma nova forma de visualizar o processo            

de ensino-aprendizagem e para os desafios de novos métodos. Este é um            
marco para a construção de uma nova educação, que se estabelece a partir da              

pandemia e de paradigmas emergentes, a fim de construir uma aprendizagem           
que seja eficaz e crie significado para toda a comunidade educacional. 

 

Organizadores:  

Paulo Ricardo Ferreira Pereira 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6349705374050450 

E-mail: Paulobtw@live.com 

 

Taísa Rita Ragi 

Lattes:http://lattes.cnpq.br/2564765268311561 
E-mail: taisaragi@gmail.com 

 

Simone Aparecida Grillo Pereira de Lima 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5110972927110777 

E-mail: simonegrillo@gmail.com 
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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: 01 de março à 20 de julho 
● Publicação: Agosto  (Prazo provável, podendo ser ajustado). 

  

INVESTIMENTO/VALORES POR CAPÍTULO 

 

• Capítulo 1 autor – R$ 150, 00 (valor por autor) 

• 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; 
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- 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:     
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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