
Edital nº 79 /2021
CHAMADA DE ARTIGO PARA LIVRO DIGITAL (E-BOOK)

PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA FEVEREIRO/2022

Tema: DIVERSIDADE ETNICO-RACIAL E DE GÊNERO: Temas emergentes

Resumo da proposta: O racismo culturalista, vivido no momento atual da
sociedade contemporânea, teve início antes mesmo da colonização das
Américas. A dominação exercida pelo homem desde os primórdios da
civilização gerou tudo o que é percebido como reprimido, desde o domínio de
um gênero sobre o outro, ao domínio de uma "raça" sobre a outra. Tal
dominação inconscientemente, formando uma rede de comunicação silenciosa.
Todas as formas de expressão de diversidade, sejam elas étnico-racial ou de
gênero, são uma contribuição grandiosa para a sociedade e devem ser
valorizadas sem julgamento. Neste E-book, busca-se trazer à luz do
conhecimento científico tais expressões e seus temas emergentes.

Organizadora:

Raíssa Schadeck
Lattes: http://lattes.cnpq.br/0769033394611770

Gabriella Eldereti Machado
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5628308415823159

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 DOI.

PRAZOS DE ENVIO E PUBLICAÇÃO

● Envio de artigos: Até 15  de janeiro de 2022
● Publicação: Fevereiro/2022 (Prazo provável, podendo ser ajustado)

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=454B71DFA8FD16751D203FBFD3846505
http://lattes.cnpq.br/5628308415823159


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

mailto:contato@arcoeditores.com
https://www.arcoeditores.com/p%C3%A1gina-em-branco

