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RESUMO: O livro “Juventudes em português busca trabalhos que discutam 

abordagens teóricas e práticas sobre as juventudes dos países de língua 

portuguesa em seus múltiplos contextos (a saber: Angola, Brasil, Cabo Verde, 

Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e 

Timor-Leste) e demais experiências em língua portuguesa em outros 

países/realidades. São admitidos trabalhos que apresentem: análises de 

políticas públicas para os jovens; as situações e condições juvenis nos países 

da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa); as culturas juvenis 

e suas interfaces com as Ciências Sociais (entre outras, a Educação, a 

Sociologia, a Antropologia e a Psicologia; pesquisas que articulem a temática 

das juventudes a escolarização, o mundo do trabalho e a transição para a vida 

adulta; os jovens e sua relação com a cidade, a cultura, o meio ambiente, a 

vida rural, o ensino superior, as questões de gênero, as sexualidades, as 

migrações; as juventudes periféricas, as juventudes e a saúde e os impactos e 

transformações causados pela pandemia da Covid-19. 

 

Áreas temáticas bibliométricas: Educação, Ensino, Escola, Universidade, 

Sociologia, Ciências Sociais, Ciências Humanas, Psicologia, Atualidades, 

Cultura, Ciência, Temas em Debate, Leituras e Reflexões. 

 

Organizadores: 
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Profa. Dra. Cristina Pereira Vieira 
https://orcid.org/0000-0002-5494-5371  
 
Profa. Dra. Susana Henriques 
https://orcid.org/0000-0002-7506-1401  
 
E-mail para contato sobre a temática: victor.juventudes@gmail.com 
E-mail para contato sobre questões editoriais: contato@arcoeditores.com  
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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 DOI.  

 

PRAZOS DE ENVIO E PUBLICAÇÃO 

 

● Submissões: Até 31 de maio de 2023.  
● Publicação: Novembro de 2023 (prazo provável, podendo ser ajustado). 

 

 

 INVESTIMENTO/VALORES POR CAPÍTULO 
 

R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) 
CAPÍTULO com no máximo 05 (cinco) autores 

 

Para autores estrangeiros ao Brasil (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné 

Equatorial, Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e demais 

países): o pagamento será realizado via PayPal e o valor será convertido 

conforme o câmbio do dia. Em média, o capítulo terá custo de, 

aproximadamente, € 40 ou U$ 45. 

 

- Pagamento da taxa de publicação: deve ser realizado em até 05 dias após o 

envio do comunicado de aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SUBMISSÕES E REGRAS 

Enviar TEXTO 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 10 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 apenas em português; 

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 autoral dos que submeterem o capítulo; 

7. Será feita revisão de pares, fundamental para assegurar a qualidade, 

pertinência dos artigos publicados e a adequação à chamada do ebook. 

Esta será uma das etapas cruciais na produção e disseminação do 

conhecimento acadêmico, procurando legitimar os méritos desta 

publicação. 

8. Após o comunicado do aceite, o autor receberá a solicitação do 

pagamento da taxa de publicação. O não cumprimento dessa regra será 

considerado como desistência da publicação. 

9. 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. Link: https://www.arcoeditores.com/p%C3%A1gina-em-branco 
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