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Tema: Ensino Superior: Docência, Metodologias, Práticas e Reflexões 

Resumo da chamada 

Esta obra tem por objetivo apresentar discussões sobre o Ensino Superior, no            
que tange à docência, metodologias, práticas e reflexões, considerando que          

este é um vasto cenário tanto de pesquisa, quanto de prática, que precisam ser              
amplamente divulgados. Pensar e divulgar tais questões é de fundamental          

importância, pois além de contribuir para o emergir de novas reflexões,           

contribui, também, para sustentar e orientar as políticas que instituem este           
nível de ensino. Ainda, sua importância se relaciona com o incentivo a novas             

práticas pedagógicas, que devem priorizar o acadêmico como figura central do           
processo, capaz de construir conhecimento, mediado pela figura do professor.          

Nesse âmbito, é preciso lutar pela garantia da aprendizagem, em prol de            

conhecimentos necessários para a vida em sociedade, e para a participação           
nas relações sociais, cada vez mais amplas e diversas. Ingressar e concluir o             

Ensino Superior é ainda um sonho para muitos brasileiros, porém, é de grande             
importância para proporcionar melhores condições de trabalho e melhores         

salários às pessoas. Sem dúvida, o Ensino Superior vem dando          
demonstrações de sua importância para fomentar transformações na        

sociedade, passando a ser considerado um tema prioritário e estratégico para o            

futuro das nações. Essa obra busca trazer inovações, discussões, reflexões          
relacionadas à docência, metodologias e práticas referentes a este nível de           

ensino, considerando as prerrogativas que o permeiam, alicerçadas sobre         
diferentes perspectivas teóricas e legais. Além, de abordar os desafios das           



 
aprendizagens no Ensino Superior, mediadas pelas tecnologias educacionais.        

Deste modo, busca-se contribuições de estudantes, professores e/ou        

pesquisadores das mais diversas áreas, para desta forma consolidar a obra e            
contribuir com a temática Ensino Superior, como uma política de inclusão           

social, que converge para a construção e socialização do conhecimento, a           
valorização do processos de ensino e de aprendizagem e a formação de            

profissionais competentes.  
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PRAZOS DE ENVIO E PUBLICAÇÃO 

 

● Envio de artigos: De 01 de fevereiro à 10 de julho 
● Publicação: Julho  (Prazo provável, podendo ser ajustado). 
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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.  

- 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              
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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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