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1 ORGANIZADORES 

 

Ana Paula Uliana Mason - Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Tecnologias 

Educacionais – PPGTIC – UFSC. Neuropsicopedagoga Institucional com ênfase em Educação 

Especial e Inclusiva e Clínica pela Faculdade CENSUPEG. Terapeuta cognitivo comportamental e 

familiar pela ÚNICA. Especialista em Administração, Supervisão, Orientação e Coordenação 

Escolar pela faculdade CENSUPEG. Especialista em Aprendizagem, ensino e Tecnologia com 

ênfase em Inteligência artificial e produção de conteúdo para EAD. Especialista em Gestão Escolar 

pela Faculdade São Fidélis. Especialista em Educação Infantil e Anos Iniciais e Educação Especial 

e Inclusiva pela Faculdade São Fidélis. Especialista em Metodologia e Prática Interdisciplinar do 

Ensino pela FUCAP. Graduada em Pedagogia pela FAEL. Graduada em Letras - Língua Portuguesa 

e Língua Inglesa e suas respectivas literaturas pela Universidade do Sul de Santa Catarina. 

Formadora de Discentes há mais de 25 anos e formadora de Docentes em Cursos de Graduação e 

Pós-Graduação. Atualmente atua como Professora na Educação Infantil, Professora de Línguas no 

Ensino Fundamental e Ensino Médio, Professora Orientadora de Artigos Científicos. Também 

presta Assessoria Pedagógica para Unidades Escolares, empresas e Profissionais da Educação bem 

como é palestrante e formadora de cursos presenciais ou EAD para seletivos e concursos. 

E-mail: paulinhamason@hotmail.com Lattes: http://lattes.cnpq.br/2112401444620959  

 

Marcilení Dos Santos - Mestranda em Tecnologias da Informação e Comunicação pela UFSC no 

programa PPGTIC. Especialista em Neuropsicopedagogia Clínica e Institucional pela Faculdade 

Metropolitana. Especialista em Gestão Escolar pela Faculdade São Fidélis - Grupo CENSUPEG. 

Especialista em Metodologia e Prática Interdisciplinar do Ensino pela FUCAP. Graduada em 

Pedagogia pela FAEL, Graduada em Letras - Língua Portuguesa e Língua Inglesa e suas respectivas 

literaturas pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Formadora de Discentes há mais de 25 anos. 

Atualmente atua como Professora de Língua Portuguesa e Língua Inglesa no Ensino Fundamental e 

Ensino Médio, palestrante e formadora de cursos presenciais ou EAD para seletivos ou concursos. 

 E-mail: marccysts@gmail.com Lattes: http://lattes.cnpq.br/3538864601834292   

 

 

2 TEMAS/TEMÁTICAS DE SUBMISSÃO 

 

As temáticas educação, metodologias ativas e tecnologias educativas norteiam esse e-book. Deste 

modo, discussões que giram em torno dessas áreas se tornam necessárias para que possamos 

estabelecer diálogos contemporâneos que sejam transversais e transdisciplinares, afim de uma maior 

compressão da atual realidade vivenciada no âmbito educacional. A partir desta reflexão, 

convidamos todos os pesquisadores, docentes, discentes e demais profissionais interessados para 

que possam contribuir com trabalhos através de capítulos para composição do livro digital 

“EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA: REALIDADE, POSSIBILIDADES E DESAFIOS”. 

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: EDUCAÇÃO, METODOLOGIAS 
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ATIVAS E TECNOLOGIAS EDUCATIVAS. 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, Resumo, 3 a 5 palavras-chave, 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 05 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: até 10/11/22 

 Carta de aceite até 12/11/22 

 Pagamentos dos custos até 15/11/22 

 Previsão de publicação do e-book: 30/11/22 

 

Os textos devem ser enviados para paulinhamason@hotmail.com ou marccysts@gmail.com  
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