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

 

TÍTULO (provisório):  

SERVIÇO SOCIAL: ÉTICA, INTERVENÇÃO E DIREITOS 

NO MUNDO CONTEMPORÂNEO 

 

 

1 ORGANIZAÇÃO: 

NIKOLAS CORRENT - Doutorando em História pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE). Mestre em História pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). 

Bacharel em Serviço Social pelo Centro Universitário Internacional (UNINTER). Licenciado em 

História pela Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), Ciências Sociais pela Faculdade 

Guarapuava (FG), Filosofia pelo Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo Ulson (UNAR) e 

Pedagogia pelo Centro Universitário Internacional (UNINTER). Especialista em Assistência Social 

e Saúde Pública, Ética e Serviço Social e Serviço Social e Políticas Públicas pela Faculdade 

Intervale; Docência do Ensino Superior e Educação a Distância com Ênfase na Formação de 

Tutores pela Faculdade São Braz/UNINA; Gestão da Educação do Campo pela Faculdade de 

Administração, Ciências, Educação e Letras; Educação Especial e Inclusiva, Metodologia do 

Ensino de Filosofia e Sociologia e Ensino Religioso pela Faculdade de Educação São Luís. Membro 

dos grupos de Estudos em História Cultural da Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(UNICENTRO) e História, Cultura e Sociedade da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE). Tem experiência como docente na Educação Básica, Profissional e de Jovens e 

Adultos. Pesquisador na área de História, atuando nos seguintes temas: Cultura, História Oral, 

Identidade, Imigração, Memória e Museus. E-MAIL: nik_corrent@hotmail.com. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/7730134012301787  

 

2 TEMAS/TEMÁTICAS DE SUBMISSÃO 

 

- Ética Profissional no Serviço Social; 

- Serviço Social em contexto pandêmico; 

- O Assistente Social e a garantia de direitos; 

- Violação de Direitos (Sociais e Humanos) no mundo contemporâneo; 

- Possibilidades de Intervenção no Serviço Social; 

- Temas afins. 

 

3 NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

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

referências; 

mailto:nik_corrent@hotmail.com
http://lattes.cnpq.br/7730134012301787


 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 (na versão impressa); 

 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 de Título provisório e resumo: 31/05/2022 

 Prazo para envio do manuscrito: 20/06/2022 

 Prazo para pagamento das custas de edição: 05/07/2022 

 Previsão de publicação do e-book: até 10/07/2022 

 

Os textos devem ser enviados para chamadalivros2020@gmail.com 

http://www.editoraschreiben.com/

