
 

 

Edital nº 19/23 

CHAMADA DE ARTIGO PARA LIVRO DIGITAL (E-BOOK)  

PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA JUNHO/2023 

Tema: MULHERES, MEIO AMBIENTE E O SAGRADO (ESPIRITUALIDADES HUMANAS) 

Resumo da chamada:   

Em consonância com os projetos de  ensino, pesquisa  e extensão desenvolvidos no decorrer dos anos 
de 2018 até a presente data na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, em especial no projeto: 
“ATIVISMOS AMBIENTAIS E ESPIRITUALIDADES: (re) existências em Vandana Shiva e Dorothy Stang”, 
a proposta é estender o campo de estudo, em especial no que concerne ao meio ambiente, relações 
étnico raciais e o sagrado, estudos relacionados a ecologia política, mulheres e conhecimento científico, 
concepções, ações e as nuances desta resultantes, envolvendo o ecologismo e a sustentabilidade social 
que permite a ampliação do campo de análises e discussões propostas em perspectivas interseccionais. 
Ademais, o ecofeminismo desperta a atenção que, ao reduzir a natureza ao valor intrínseco do dinheiro, 
do valor material, da mercadoria, consequentemente nega-se as subjetividades presente na relação 
humano-elementos do ambiente, a afetividade na relação com o ambiente,  as espiritualidades humanas, 
as diversidades culturais. Associando-se a isso, conceitos relacionados a economia, sustentabilidade, 
equidade social, relações de poder  e trabalho com responsabilidade a partir do uso sustentável da 
natureza integrado as questões sociais, levando a uma circularidade de conhecimentos que permite uma 
melhor distribuição de recursos e equilíbrio, mesmo que seja em pequenas escalas, que conectadas 
permite uma relação com a natureza de modo integrado e eticamente aceito. 

Organizadoras:  
Nome: ILSYANE DO ROCIO KMITTA 
Link lattes: http://lattes.cnpq.br/5214439137135945 
E-mail: kmitta.sy@gmail.com 
 
Nome: MONIQUE FRANCIELLE CASTILHO VARGAS 
Link lattes: http://lattes.cnpq.br/5900335634771580 
E-mail: moniquevargas1@gmail.com 
 
Nome: TÂNIA REGINA ZIMMERMANN 
Link lattes: http://lattes.cnpq.br/2227609326004038 
E-mail: taniazimmermann@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 DOI.  
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PRAZOS DE ENVIO E PUBLICAÇÃO  

● Envio de artigos:30 de Julho de 2023 

● Publicação: Novembro de 2023 (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)  

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 


