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Resumo da chamada: 

A coletânea ‘Educação e artes: possibilidades, experiências e        
contemporaneidades’ acolhe estudos que possibilitem pensarmos as diferentes        
perspectivas e modos de atuação que as artes têm acionado no contexto            
contemporâneo no campo da educação, em nível nacional. Para tanto,          
observamos que a arte, em seus mais variados artefatos, vem perdendo           
espaço na educação, seja pelas reformulações curriculares, pelas novas         
políticas públicas e/ou pelas ideologias partidárias, que atualmente vem         
secundarizando algumas áreas do conhecimento, como das ciências humanas         
e o componente curricular em questão, a arte. Nesse sentido, a elaboração do             
presente e-book partiu da ideia de visibilizarmos o que temos experienciado em            
espaços educativos formais e não-formais em termos de educação e artes, a            
fim de tencionar as estratégias que têm sido criadas para trabalhar com as             
emergências contemporâneas, a dizer: a Base Nacional Comum Curricular -          
BNCC, o ensino remoto, adotado no ano de 2020 devido a pandemia, as             
metodologias ativas, as tecnologias da informação e comunicação, os         
entrecruzamentos com as mídias, entre outras possibilidades. Assim, essa         
publicação pretende reunir textos inéditos ou que já tenham sido publicados em            
livros, periódicos, anais de congressos, simpósios, seminários e/ou demais         
eventos, oriundos de pesquisas acadêmicas, escritas de artigos, relatos de          
experiências, encontros fortuitos com objetos, pessoas, lugares e        
acontecimentos… que possam levantar questões, de modo a acionar o          
pensamento e abrir outras frentes para as artes e sua atuação dentro do             
campo da educação. Ademais, essa coletânea busca ampliar o olhar em torno            
da educação e da arte como campos que conversam, se estreitam e se             
alargam em extensão e intensidade. 
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PRAZOS DE ENVIO E PUBLICAÇÃO 

 

● Envio de artigos: De 10 de fevereiro à 15 de junho de 2021 
● Publicação: julho (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) 
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- 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:     
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 
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- 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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