
 
 

Edital nº 12/2021 

CHAMADA DE ARTIGO PARA LIVRO DIGITAL (E-BOOK) 

PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA ABRIL/2021 

 

Tema: Formação de Professores: as licenciaturas e a formação para a           
docência: políticas, tensões e perspectivas 

Resumo da chamada: 

 

Partindo do pressuposto de que tornar-se professor constituiu-se em um          

processo complexo inserido em um trama de relações sociais, culturais e           

individuais, que sobretudo, implicam a capacidade de aprender para ensinar ou           
seja, aquisição de destrezas e de conhecimentos técnicos e teóricos e ao            

mesmo tempo aprender com o outro, considerando a provisoriedade do          
conhecimento, a obra “Formação de professores: as licenciaturas e a          
formação para a docência: políticas, tensões e perspectivas'' tem como          

objetivo reunir propostas que tenham como foco experiências formativas         
desenvolvidas no âmbito da formação inicial, nos cursos de licenciatura a           

âmbito nacional e internacional. Dessa maneira articulam-se os pressupostos         
da formação pautada em uma ecologia de saberes, que precisam ser           

considerados, problematizados, refletidos no contexto em que estão inseridos,         

com suas problemáticas e potencialidades. Isso porque compreendemos a         
formação como uma espécie de espaço/tempo, que considera o contexto, a           

convivência, em que se relacionam aspectos como cultura, comunidade,         
valores e representações das subjetividades humanas, e não apenas o que é            

científico e palpável – ou seja, não como um processo estático, determinado a             

priori, mas sim que, acontece na dinâmica do desenvolvimento         
pessoal/profissional, além de sofrer a interferência do tempo e do contexto           

histórico no qual incorre. Nesse sentido, os principais temas pautados na           



 
proposta visam dar luz à experiências docentes e discentes ao longo da            

formação; o currículo, os conhecimentos e concepções; as licenciaturas e a           

formação para a educação básica; as licenciaturas e os programas e projetos            
de extensão/formação; a formação inicial ligada aos desafios da continuidade          

formativa; bem como outros aspectos que evidenciam processos formativos de          
professores e resgatem princípios que sirvam de elementos norteadores para          

se pensar na temática. (....). Assim, espera-se que as pesquisas submetidas a            

esta edição venham contribuir com o escopo da pesquisa sobre formação           
docente com a intenção de refletir, discutir, construir e divulgar o conhecimento            

no âmbito das licenciaturas e formação profissional. 
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PRAZOS DE ENVIO E PUBLICAÇÃO 

 

● Envio de artigos: 05 de fevereiro a 05 de abril 
● Publicação: Abril (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.  

mailto:contato@arcoeditores.com


 
- 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 

 

- 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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