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Tema: Ciências Exatas e Engenharias em tempos de pandemia da          
COVID-19: desafios, perspectivas e possibilidades em distintos cenários 

 

Resumo da chamada: 

A doença da COVID-19 que é causada pelo novo coronavírus, cujo nome            
científico também é conhecido como SARS-CoV-2, causou uma pandemia         
mundial no final de 2019, tendo-se seu estopim no início de 2020. O aumento              
nos índices de mortalidade e transmissibilidade tornou necessário a adoção de           
medidas de controle sanitário e de mobilidade por períodos específicos em           
diversos países. Para sua efetividade, consideraram-se as características de         
cada região, como número de leitos de Unidades de Tratamento Intensivas -            
UTI, aumento do número de novos casos, índice de qualidade de vida, entre             
outros. Também foram necessárias medidas de higienização, de        
distanciamento e de isolamento social. Esse panorama afetou diversos setores,          
dentre eles, a educação, a saúde e a economia. Nessa perspectiva, as            
mudanças científicas, econômicas e ambientais desencadeadas pela pandemia        
necessitam ser discutidas na atual sociedade do conhecimento. É preciso          
entender como ela vem afetando essas diferentes áreas do saber, bem como            
os desafios futuros e as possibilidades de superação as dificuldades em um            
cenário pós-pandêmico. Entender os efeitos da pandemia em tela pode          
impulsionar o desenvolvimento e a formulação de políticas públicas e de planos            
de recuperação econômica e ambiental, de modo a (re)constituir         
(novos)cenários socioprofissionais. Diversos países têm preparado planos para        
recuperação econômica e, também, estão preparando protocolos de        
intervenção e políticas educacionais para a retomada das aulas presenciais,          
dentre eles os da América Latina e Caribe, por exemplo. Do ponto de vista              
econômico, é preciso retomar o crescimento, a economia, as relações          
trabalhistas, priorizando, tanto a saúde e educação das populações quanto o           
meio ambiente e sustentabilidade. Para isso, o estímulo à inovação e pesquisa            
para a (re)construção de modelos de negócios sustentáveis e viáveis que seja            
capaz de aumentar a receita das empresas, aumentar o poder aquisitivo da            
população e gerar novos postos de trabalho são necessidades urgentes. Da           
perspectiva do contexto educacional, a retomada das aulas presenciais e/ou          



 
híbridas é uma preocupação inerente a todos os sistemas educativos, bem           
como os impactos nos processos de ensino-aprendizagem. Diversos desafios         
advindos com a pandemia da COVID-19 emergiram em um cenário inédito,           
exigindo-se uma rápida transformação dos diferentes agentes educativos para         
a garantia do direito à educação para todos, bem como na elaboração de             
protocolos e políticas que atendam às necessidades educativas em diferentes          
contextos. Reflexões sobre a formação docente, a aprendizagem do estudante,          
a gestão educacional e a análise de políticas públicas e educacionais também            
são prioritárias frente a esse panorama. 
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PRAZOS DE ENVIO E PUBLICAÇÃO 

 

● Envio de artigos: 15 de fevereiro à 15 de julho 
● Publicação: Agosto  (Prazo provável, podendo ser ajustado). 

  

INVESTIMENTO/VALORES POR CAPÍTULO 
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• 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; 

- 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        
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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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