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1 ORGANIZADORES 

Dra. Natércia de Andrade Lopes Neta 

Doutora em Ciências da Educação pela Universidade de Coimbra - UFPE (2017); Mestra em 

Educação Matemática e Tecnológica pela UFPE (2013); Licenciada em Matemática (2004) e 

Especialista em Gestão Escolar pela UFAL (2007). Coordenadora do Núcleo de Avaliação e 

Pesquisa da Semed Maceió e Coordenadora do Curso de Matemática da Universidade Estadual de 

Alagoas. Lattes: http://lattes.cnpq.br/4880247640523667.  E-mail: natercia.lopes@uneal.edu.br. 

 

Dr. José Antonio Ribeiro de Moura 

Possui graduação em Ciências Econômicas pela Faculdade de Economia, Finanças e Administração 

de São Paulo (1990), Especialização em Economia de Empresas FAAP (1991), Especialização na 

Implementação e Gestão de EAD, pela UFF (2013), Especialização em Gestão Pública pela 

Universidade Católica Dom Bosco (2017) e Mestrado em Administração pela Universidade 

Metodista de São Paulo (2001). Doutorado em Diversidade e Inclusão da Universidade Feevale. 

Membro individual da ABED - Associação Brasileira de Educação a Distância. Revisor Técnico-

pedagógico de Itens do ENADE 2018 na área de Curso Superior de Tecnologia em Comércio 

Exterior. Membro do NDE do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial e do Curso 

Superior em Tecnologia de Comércio Exterior na Universidade Feevale. Tem experiência na área 

de Administração, com ênfase em Economia e Finanças. Professor de Ensino Superior na 

Universidade Feevale do Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/7485615451216168. E-mail: mourareis@uol.com.br 

 

Dr. Leandro Mayer – Possui mestrado e doutorado em História pela Universidade de Passo 

Fundo; especialização em Tecnologias em Educação (PUC-RIO). Licenciado em Filosofia (PUC-

RS). Servidor efetivo da Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina. E-mail: 

mayerleandro@yahoo.com.br. Lattes: http://lattes.cnpq.br/2634728709712813. 

 

 

2 TEMAS/TEMÁTICAS DE SUBMISSÃO 

 

 A gestão da educação e da escola em tempos de pandemia; 

 A educação em tempos de pandemia: metodologias, docência, desafios e possibilidades; 

 Relação Escola e Família; 

 Possibilidades da educação em tempos de pandemia; 

 Relatos de experiência; 

 Ferramentas potencializadoras de aprendizagem; 

 Políticas públicas educacionais; 

 Gênero, diversidade e educação; 

 Formação docente e tecnologia; 

 Universidade: ensino, pesquisa e extensão; 

 Ética e educação; 

 Ética e pesquisa; 



 Pesquisa e formação humana; 

 Práticas educacionais; 

 Perspectivas teórico-metodológicas; 

 Educação à distância; 

 Desenvolvimento profissional e docência; 

 Pesquisas nos diversos níveis na/da educação; 

 Formação docente continuada; 

 Alfabetização e letramento; 

 Literatura infanto-juvenil; 

 Ensino de temas contemporâneos transversais; 

 Formação de professores: ensino, linguagens e tecnologias; 

 Gestão Escolar e as entidades deliberativas (Conselhos Deliberativos Escolares, Associação 

de Pais e Professores (APPs), Grêmio Estudantil); 

 Projetos e práticas de gestão educacional e escolar; 

 Desafios da Gestão Educacional e Escolar (evasão escolar, diversidade e conflitos). 

 Outros temas afins. 

 

 

3 NORMAS PARA PUBLICAÇÃO/FORMATAÇÃO: 

 

 Os textos/capítulos deverão conter no mínimo 8 e no máximo 12 páginas, com as 
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;  

 Caso o trabalho contenha imagens, estas deverão estar em resolução mínima de 300 dpi, no 
formato PNG ou JPG, e gravadas no próprio documento;  

 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 e disponibilizado em formato e-book pela Editora Schreiben 

(www.editoraschreiben.com);  

 O livro terá ISBN, DOI, ficha catalográfica, conselho editorial (da Editora).  

 

 

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 da proposta de capítulo ou um resumo sobre o tema do trabalho: 10 de 

junho de 2022;  

 Emissão das Cartas de Aceite: até 20 de junho de 2022; 

 Prazo para envio do manuscrito e assinatura do Termo de Autoria: até 30 de julho;  

 Previsão de publicação do e-book: até 20 de agosto de 2022. 

 

As propostas e textos devem ser enviados exclusivamente para: 

chamadalivros2020@gmail.com 

 

 

 


