
PROPOSTA DE LIVRO DIGITAL (E-BOOK) (OBRA COLETIVA) 

 

TÍTULO (provisório): DESAFIOS EMERGENTES NA PESQUISA EDUCACIONAL  EM 

TEMPOS DE INSURGÊNCIAS E RESISTÊNCIAS. 
 

 

1. ORGANIZADORES 

 

PAULO ROBERTO DALLA VALLE – Doutorando em Educação na Universidade do Oeste de 

Santa Catarina (UNOESC)- Bolsista UNIEDU, Mestre em Educação Universidade Comunitária da 

Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ). Especialista em Ação Interdisciplinar e os Paradigmas 

Atuais da Educação com Ênfase em Educação Física Escolar. Graduado em Educação Física. 

Servidor efetivo na Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina. Email: 

paulodallavalle@sed.sc.gov.br Lattes: http://lattes.cnpq.br/4159642914759464  

 

CELOY APARECIDA MASCARELLO – Doutoranda em Educação na Universidade do Oeste 

de Santa Catarina (UNOESC)- Bolsista UNIEDU, Mestre em Educação Universidade Comunitária 

da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ). Especialista em Educação e tecnologias.Graduada em 

Pedagogia. Servidora efetivo na Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina. 

Email:celomascarello@gmail.com    Lattes:http://lattes.cnpq.br/9106474848522806  

 

CIRLEI GIOMBELLI - Doutoranda em Educação na Universidade do Oeste de Santa Catarina 

(UNOESC)- Bolsista FAPESC, Mestre em Educação Universidade Federal da Fronteira Sul - 

Campus Chapecó. Especialista em Educação - Orientadora Educacional. Graduada em Pedagogia 

Educação Infantil Servidora efetiva na Secretaria Municipal da Educação na rede Municipal de 

Concórdia - SC.. Email:cirleilh@gmail.com  Lattes: https://lattes.cnpq.br/0429748507976398    

 

ANA CRISTINA COLL DELGADO – Doutora em Educação - Universidade Federal Fluminense 

(UFF), Mestre em Educação - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Especialização em 

Educação – Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). Graduação em Pedagogia - Universidade 

Federal de Pelotas (UFPEL). Professora aposentada UFPEL. Professora do PPGEd – Universidade 

do Oeste de Santa Catarina (UNOESC).  

E-mail: anacoll@uol.com.br    Lattes: http://lattes.cnpq.br/2435682042060684  

 

MARIA TERESA CERON TREVISOL - Pós-Doutorado pela Universidade de Coimbra - 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, UC, Portugal. Doutora em Psicologia (USP). 

Mestre em Educação (PUC/RS). Graduada em Pedagogia (FUNOESC). Docente da graduação nos 

Cursos de Pedagogia e de Psicologia, e do Programa de Pós-graduação em Educação – PPGEd – da 

Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC. Líder do Grupo de Pesquisa Cognição, 

aprendizagem e desenvolvimento humano. Lattes: http://lattes.cnpq.br/4820536127199890 

 Joaçaba – Santa Catarina. E-mail: mariateresa.trevisol@unoesc.edu.br 
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2. TEMAS/TEMÁTICAS DE SUBMISSÃO 

 

Refletir e debater sobre as perspectivas da pesquisa educacional e os desafios frente às insurgências 

e resistências que se apresentam na contemporaneidade. Ao contemplar temas que fazem parte do 

cotidiano escolar e dos dilemas educacionais como: Currículo, Avaliação, Novo Ensino Médio, 

Formação de Professores, Base Nacional Curricular Comum (BNCC), Educação  

Humanizadora, Políticas Públicas Educacionais, Educação especial, Gestão escolar, pretendemos 

reunir pesquisas, estudos e relatos de experiências de educadores/pesquisadores, de todas as áreas 

do conhecimento potencializando o debate  em torno de questões que emergem da docência e do 

contexto educacional.  

 

 Sugestão de temas a serem abordados 

- A obra contemplará temas que fazem parte da produção do conhecimento, resultantes de pesquisas, 

projetos de pesquisas, trabalhos de conclusão de disciplinas e/ou relatos de experiências que 

contribuam para pensar e refletir sobre diferentes temas da educação. 

 

 

3. NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

 

● Quem pode submeter: acadêmicos que cursam disciplinas isoladas em programas de 

mestrado/doutorado,  mestrandos, mestres, doutorandos e doutores. 

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

referências; 

● Estrutura sugerida: Título, 1. Introdução, 2. Desenvolvimento, 3. Considerações Finais e 

Referências (com base nas normas da ABNT 6023); 

● 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 1,5 cm 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. Após a 

diagramação, é vedada qualquer alteração, salvo erro de diagramação; 

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

dos preceitos éticos. 

● O livro será editorado (confecção da capa, ISBN, DOI, código de barras, ficha catalográfica, 

Conselho Editorial, arte-finalização), disponibilizado em formato e-book pela Editora Schreiben 

(www.editoraschreiben.com).  

 

 

 



 

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 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 a(s) 

demanda(s) do(s) autor(s);  

● Prazo para envio do manuscrito: 15 de dezembro/2022; 

● Previsão de publicação do e-book: janeiro/2023. 

●      Os textos devem ser enviados para: pauloroberto.dallavalle@gmail.com  
 

Após a diagramação, é vedada qualquer alteração, salvo erro de diagramação. 
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