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Edital nº 63/2022 

CHAMADA DE ARTIGO PARA LIVRO DIGITAL (E-BOOK) 

PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA OUTUBRO/2022 

 

Tema:  Implementação do ensino lúdico, metodologias ativas e tecnologias 

assistivas para estudantes plurais: equidade em sala de aula. 

 

 

RESUMO: 

Nas metodologias ativas há concepção educativa que estimule processos de 

ensino-aprendizagem crítico-reflexivos, no qual o educando participa e se 

compromete com seu aprendizado. No entanto, no âmbito da educação especial, 

na visão da educação inclusiva, essa discussão aparece com certa 

precariedade. As tecnologias assistivas englobam aspectos primordiais no 

processo de desenvolvimento de todos, utilizando estratégias, metodologias, 

produtos e práticas, cujos objetivos são estimular a funcionalidade da pessoa 

com deficiência. Na presente chamada, busca-se reunir trabalhos com ideias, 

estratégias, ações e relatos, que explorem a implementação destes recursos, de 

profissionais que acreditam na reinvenção do professor e equidade em sala 

de aula. 

. 

 

Organizadores:  

Nome (s) do (s) Organizador (es) e Link do Currículo Lattes: 

Maria de Fátima Simão Jucá Cruz 

http://lattes.cnpq.br/7487892668440793 

proffatimajuca@gmail.com 

 

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.  
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PRAZOS DE ENVIO E PUBLICAÇÃO 

 

● Envio de artigos: 10 de junho a 10 de setembro de 2022. 
● Publicação: Outubro/2022 (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.  

- 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 - Neste caso deverá ser anunciado em 

nota de rodapé; 

- Aceitam-se artigos redigidos em português, espanhol e inglês - Neste caso 

deverá ser apresentado atestado de tradução; 
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- 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.  

- 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 

 

about:blank
about:blank

