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CHAMADA DE ARTIGO PARA LIVRO DIGITAL (E-BOOK)

PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA OUTUBRO/2021

Tema: Centenário Paulo Freire: desafios e perspectivas em busca da
educação libertadora

Resumo da chamada:

Em 2021 o patrono da educação brasileira, Paulo Freire (1921-1997), faria 100
anos. Freire tem notoriedade em todo mundo. É um dos autores mais citados,
referenciados e inspiradores do planeta. Contudo, recentemente sofre ataques
político-ideológicos que relacionam o fracasso educacional brasileiro com seus
postulados, o que não é verdade. Esse e-book tem como principal objetivo
celebrar o centenário do patrono da educação brasileira. Serão aceitos artigos
que relatem ou analisem suas obras, evidenciem analiticamente experiências
inspiradas a partir dos postulados e categorias freirianas, no/do chão das salas
de aula ou em espaços não formais, em defesa da educação popular, assim
como ensaios que reflitam suas obras e luta por uma educação libertadora.

Organizadores:

Organizadores
Lucas Peres Guimarães,SME - BM
Lattes: http://lattes.cnpq.br/8224058853188141
E-mail: lucaspegui@hotmail.com

Ricardo Santos de Almeida, IFAL
Lattes:(http://lattes.cnpq.br/5955679764505968
E-mail: ricardo.santos@ifal.edu.br

Maria Aparecida Vieira de Melo , UFRN
Lattes: (http://lattes.cnpq.br/6705733173478276
E-mail: maria.aparecida.melo@ufrn.edu.br
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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: De 20 de abril à 10 de Setembro de 2021
● Publicação: Outubro (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 corpo do e-mail para qual Edital de e-book seu texto
está sendo submetido.

1. O texto deve ter entre 09 e 15 páginas, incluindo figuras, tabelas,
referências, entre outros elementos;



2. Serão aceitos artigos inéditos ou que já tenham sido publicados em
anais de congressos, simpósios ou seminários; Neste caso, deverá ser
colocado em nota de rodapé em qual evento o artigo foi apresentado.

3. Aceitam-se artigos redigidos em português, espanhol e inglês;
4. A obra somente se viabilizará com o mínimo de 8 artigos aceitos para

publicação.
5. 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.

6. A revisão gramatical e de formatação do artigo serão de total
responsabilidade dos autores ao submeterem o capítulo;

7. 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 dessa
regra será considerado como desistência da publicação.

8. Direitos Autorais: O Livro digital/e-Book 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:
AtribuiçãoNãoComercialSemDerivações 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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