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Resumo da chamada:

O território é o lócus das relações de produção, identidade e poder entre sujeitos, ações
e organizações do espaço, a partir da mediação material e simbólica de seus agentes e
a posição que eles ocupam no construir das cidades, estados e regiões. Neste sentido,
são urgentes novas formas de ordenamento geográfico, onde o planejamento
instrumental dos objetos e conteúdos do território, devem ser dinamizados a partir da
(des)estruturação da totalidade de elementos que o caracterizam. Ou seja, ações
políticas, sociais e econômicas, que promovem novas formações socioespaciais, em
escalas e atividades distintas. Em especial, o Brasil e a América Latina, abarcam
espaços de diversas realidades, que imprimem diferentes necessidades, trazendo à
baila múltiplos panoramas, que podem ser convergentes em determinados aspectos e
divergentes em outros. Como consequência, emerge a necessidade de adensar os
estudos que refletem e compreendem teórica, empírica e metodologicamente, os
processos decorrentes do planejamento territorial e regional e quais são os sujeitos e as
instituições responsáveis por dinamizar ou não, esses processos. Com isto, essa obra
busca reunir estudos atuais, concluídos ou em andamento, de pesquisadores de
diferentes áreas do conhecimento, que tenham aderência com a temática do
planejamento Territorial e desenvolvimento regional, e que, de alguma forma, dialoguem
com os seus contextos sociais, culturais, políticos, econômicos, territoriais,
educacionais e ambiental, entre outros, bem como quaisquer desdobramentos destes
segmentos. Desta forma, os trabalhos submetidos, estão centralizados em 4 eixos: 1º) a
cultura como discurso do desenvolvimento regional e planejamento territorial; 2º) novos
arranjos econômicos na produção dos territórios regionais; 3º) o mundo político e suas
influências no desenvolvimento regional e planejamento territorial; 4º) Por um
planejamento territorial e desenvolvimento regional cidadão – possibilidades



prático-pedagógicas. Como resultado, a obra, apresentará pesquisas interligadas com
os processos históricos de formação, produção e ocupação do território e analisará
formas e estruturas estabelecidas em diferentes espaços e contextos e, quando
possível, propondo formas de intervenção para o desenvolvimento de regiões
fragmentadas ou estagnadas, com vistas, à identificação e geração de formas de
atenuação dos desequilíbrios sociais e econômicos materializados historicamente no
território. Por fim, acredita-se que esta obra contribua para o entendimento da
sociedade atual, em todas as suas interfaces e que vá ao encontro da promoção e
constituição da cidadania. Algo situado num mundo da vida compartilhado por pessoas,
ações pragmáticas e interpretações consensuais de vida e cotidiano.
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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)

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
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