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1 ORGANIZADORES 

 

DEIVID ALEX DOS SANTOS - Doutor pelo programa de pós-graduação em Educação pela 

Universidade Estadual de Londrina - UEL (2021). Mestre pelo programa de pós-graduação em 

Educação pela Universidade Estadual de Londrina - UEL (2016). Pós-Graduação em nível de 

especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional pelo Instituto Rhema Educação - FATEC 

(2014). Pós-Graduação ao nível de Especialização em Educação Especial Inclusiva pela Faculdade 

de Educação São Braz (2014). Pós-graduação ao nível de Especialização em Biologia Tecidual pela 

Universidade Estadual de Londrina - UEL (2014). Possui Licenciatura em Ciências Biológicas pela 

Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP (2012) e em Pedagogia pelo Centro 

Universitário Internacional - UNINTER (2018). E-mail: mensagemprodeivid@gmail.com Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/0227044404231429.  

 

HÉRIKA CRISTINA OLIVEIRA DA COSTA - Mestranda em Ciências da Educação; 

Especialista em: Tutoria e Orientação em EAD, Supervisão e Orientação Educacional, Graduada 

em: Pedagogia e Matemática. Graduanda em Tecnologia da Educação. Professora da Prefeitura de 

Carapebus – RJ Professora do Colégio INSG - Rede Salesiana - Macaé - RJ; Diretora de finanças 

SEPE Núcleo Macabu. Professora do Estado do RJ. E-mail: h_co_c@hotmail.com Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/8122928123477417  

 

2 TEMAS/TEMÁTICAS DE SUBMISSÃO 

 

O e-book Educação e Aprendizagem: Abordagens Baseadas em Evidências é uma proposta de 

Livro Digital Multidisciplinar para fornecer um fórum nacional para o compartilhamento, 

disseminação e discussão de pesquisas, experiências e perspectivas em uma ampla temática de 

ensino, desenvolvimento, currículo, instrução, inovações, metodologia, e tecnologia na educação ou 

situado na convergência de duas ou mais disciplinas. Esses tópicos são abordados em artigos 

acadêmicos e capítulos de livros, declarações críticas sobre questões atuais, prática de 

desenvolvimento, pesquisa-ação e revisões de educação e aprendizagem baseadas em livros. O 

escopo deste e-book são pesquisas em Educação, currículo e metodologia de ensino, temas 

contemporâneos em educação e aprendizagem, desenvolvimento em educação e aprendizagem, 

tecnologia em Educação, pesquisa em educação e aprendizagem, psicologia educacional , inovações 

em educação e aprendizagem, educação gerencial, educação especial, educação infantil, educação 

artística, educação química, aprendizagem cooperativa, pedagogia crítica, educação a distância, 

educação linguística, educação matemática, educação médica , educação profissional e muito mais. 

São bem-vindos todos os trabalhos que investiguem a questão desde as suas mais diversas 

perspectivas metodológicas e possibilidades de interpretação dos fenômenos. Para as submissões, 

estão inclusas as seguintes três macros áreas temáticas: saúde, educação e trabalho. Contudo, serão 

apreciados estudos que estejam para além deste escopo, desde que correlacionados às temáticas 

centrais da proposta. 

 

 



3 NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

 Os textos/capítulos deverão conter no mínimo 8 e no máximo 15 páginas, com as 

referências; 

 Estrutura sugerida: Título, Introdução, Desenvolvimento, Considerações Finais e 
Referências; 

 Título centralizado, em negrito e maiúsculo, fonte Times New Roman, tamanho 12; 

 Indicação do (s) autor (es) logo após o título, alinhamento à direita; 

 Nota de rodapé com titulação, vínculo profissional e e-mail; 

 Texto com estrutura em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5cm entre 

linhas e justificado, sem espaçamento entre parágrafos; 

 Citações curtas deverão ser posicionadas no corpo do texto, entre aspas. Citações longas 

deverão estar separadas do texto, sem aspas, destacadas com recuo de 4 cm da margem 

esquerda. Citação na forma: Autor, data, página;  

 Caso utilize algum tipo de imagem, mapa ou ilustração, indicar a fonte; 

 Somente a capa será colorida; 

 É de responsabilidade do (s) autor (es) a revisão ortográfica e gramatical; 

 É de responsabilidade do (s) autor (es) a autoria da pesquisa (é vedado plágio) e a 

observação dos preceitos éticos. 

 O livro será editorado pela Editora Schreiben (www.editoraschreiben.com) e contará com 
ISBN, DOI (do livro) e Conselho Editorial.  

 

 

4 INVESTIMENTOS E PRAZOS: 

 O valor por capítulo será de R$ 100,00 (cem reais);  

 Cada capítulo deverá ter no máximo 04 autores; 

 O pagamento do capítulo deverá ser feito logo após o aceite (via depósito/transferência); 

 O e-book do livro será disponibilizado aos autores e ficará hospedado no site da Editora 

Schreiben para download gratuito. Exemplares físicos poderão ser adquiridos de acordo com 

as demandas dos (as) autores (as);  

 Prazo para envio do manuscrito: 05 de Junho de 2022; 

 Prazo para o pagamento dos custos editoriais: 15 de Junho de 2022; 

 Previsão de publicação do e-book: até 30 de Junho de 2022. 
 

Para mais informações entrem em contato: 

 

Deivid: e-mail: mensagemprodeivid@gmail.com; Whatsapp: (43) 9988-1237 

Hérika: e-mail: h_co_c@hotmail.com; Whatsapp: (22) 99955-0755 

 

http://www.editoraschreiben.com/

