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Edital Especial nº 01 /2021 
CHAMADA DE ARTIGO PARA LIVRO DIGITAL (E-BOOK) 

PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA DEZEMBRO/2021 

 

Tema: Memórias do Programa Temas Emergentes e Ensino Híbrido: 

Relatos dos Educadores(as) Municipais de Educação do RS durante a 
Pandemia 
 

Resumo da chamada: A obra Memórias do Programa Temas Emergentes e Ensino 

Híbrido: Relatos dos(as) Educadores(as) Municipais de Educação do RS durante a 

Pandemia, pretende, como o nome diz, ser uma livro de memórias a partir do programa 

de capacitações transcorrido durante o ano de 2021, pensado e organizado pela profa 

Dra Liziany Müller (UFSM) e sua equipe, com o objetivo de através da oferta de cursos 

para professores e demais profissionais que atuam nas escolas da educação básica, 

pertencentes a sessenta e seis (66) Secretarias Municipais de Educação, refletir e 

instrumentalizar sobre os diferentes temas emergentes e o ensino híbrido no contexto 

escolar, durante a pandemia do covid-19. Durante o programa, foi notável a participação 

dos(as) educadores(a) da rede básica, com isso, pretendemos construir um produto que 

circulará nos mais diversos espaços, territórios e contextos educacionais do Estado do 

RS. Essa obra torna-se instrumento de reflexões e trocas de saberes consolidados no 

emergir das necessidades impostas pela covid-19. Trata-se de um livro de memórias e 

experiências de gestores(as) e educadores(as) da Educação Básica que puderam 

acessar diversos cursos de formação pensados para a atual realidade, refletindo sobre 

suas práticas educativas cotidianas.  

Organizadores:  

Dra. Profa. Liziany Müller  
E-mail: lizianym@hotmail.com 
Lattes:http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=
K4706726E9 
 
Me. Prof. Rogério Côrrea Saldanha –  
E-mail: rogeriosaldanha.rp@gmail.com  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5002564440797959 
 
Me. Ivanio Folmer.  
E-mail: ivaniofolmer@yahoo.com.br  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/2379707211288456  
 
Dr. Prof. Luciano Schuch  
E-mail: schuch.prof@gmail.com Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/6395346342569490  
 
Dr. Prof. João Batista Bottentuit Junior 
E-mail: joaobbj@gmail.com  
 Lattes: http://lattes.cnpq.br/4828197220419425  
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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: Até 30 Outubro de 2021 
● Publicação: Dezembro de 2021.  
 
 

INVESTIMENTO/VALORES POR CAPÍTULO 

A obra será custeada por recursos próprio, sendo totalmente gratuito aos 

interessados(as). 

 

PALESTRA DE ORIENTAÇÕES  

No dia 30/09, às 19h, pelo Canal Capacitação Digital UFSM do YouTube, será 

realizada a palestra de orientação para publicação: “Como escrever estruturar 

relatos de experiências na Educação” com Prof. Dr. João Batista Bottentuit 

Junior e mediação do Me. Ivanio Folmer da Arco Editores. Os participantes da 

palestra ganharão certificado de 3 horas.  

 

SUBMISSÕES E REGRAS 

Enviar ARTIGO COMPLETO no formato de RELATO DE EXPERIÊNCIA 

conforme as regras a seguir: 

Envio do Artigo deve ser feito para o e-mail: lizianym@hotmail.com escrito no 

assunto do e-mail: “Submissão de artigo para Livro Temas Emergentes”. 

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; 

4. A revisão gramatical e de formatação do artigo serão de total 

responsabilidade dos autores ao submeterem o capítulo; 
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5. 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 e lizianym@hotmail.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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