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

 

TÍTULO: CARTAS PEDAGÓGICAS: ENSINAR, APRENDER, 

REINVENTAR. 
 

ORGANIZADORAS  

Emiliana Faria Rosa: Graduada em Letras (Português/Literaturas) pela Universidade 

Estácio de Sá (2005). Especialista em Educação Inclusiva pela Universidade Cândido 

Mendes (2006). Mestra em Educação pela Universidade Federal da Bahia (2009). Doutora 

em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina (2013). Possui Pós-Doutorado 

em Linguística pela Universidade de São Paulo (2018). Professora do Magistério Superior 

da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faced/UFRGS). 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/1899263994075291 

 

Gabriela de Moraes Chaves: Possui graduação em Letras pela Universidade Federal do 

Pampa (2014). Possui especializações em Mídias na Educação, Coordenação Pedagógica, 

Arte, Educação inclusiva, Gestão do Currículo na Formação Docente, Língua Espanhola e 

Orientação Escolar. Cursa o Mestrado Profissional em Educação na Universidade Federal 

do Pampa. Atualmente é professora da Prefeitura Municipal de Dom Pedrito, supervisora 

escolar do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e professora da Escola Municipal 

Rural de Ensino Fundamental Sucessão dos Moraes. Tem experiência na área de 

Linguística, com ênfase em Linguística Aplicada, atuando principalmente nos seguintes 

temas: letramento acadêmico, libras, inclusão, ensino e aprendizagem, alunos surdos, 

educação do campo e formação docente. Lattes: http://lattes.cnpq.br/1338763838713425 

 

 

TEMAS/TEMÁTICAS DE SUBMISSÃO  

O uso das cartas pedagógicas na educação sempre foram um recurso de 

aprofundamento da relação ensino-aprendizagem. Durante a pandemia professores usaram 

esta ferramenta como forma de ampliar entendimentos dos alunos sobre os conteúdos 

propostos, além de compreender como era a situação real dos alunos tanto na rotina 

pessoal quanto na rotina escolar, visando um melhor desenvolvimento do discente.  

Compreendendo a importância de abrir um espaço de trocas de experiências, 

desejamos publicar textos que versem sobre as cartas pedagógicas, seus usos, produções, 

trocas, resultados, alcances. Além de todo e qualquer contexto relacionado a esta temática. 

 

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 (confecção da capa, ISBN, código de barras, ficha catalográfica, 

conselho editorial, arte-finalização), disponibilizado em formato e-book pela Editora 

Schreiben (www.editoraschreiben.com).  

 

INVESTIMENTOS E PRAZOS:  

● O valor por capítulo será de R$100,00; 

● Neste valor estão inclusos editoração e e-book;  

● Cada capítulo deverá ter no máximo 04 autores;  

● O pagamento do capítulo deverá ser feito logo após o aceite (via pix);  

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

Schreiben para download gratuito;  

● Prazo para envio de título provisório e resumo do capítulo: até 28/06/22. Enviar para o e-

mail paraenviodeartigos@gmail.com, colocar no assunto: Cartas pedagógicas + Título e 

Resumo;  

● Após aceite, pagamento do valor do capítulo: até 20/07/22. Chave pix: 

paraenviodeartigos@gmail.com; 

● Prazo para envio do manuscrito: 28/07/22. Enviar para o e-mail 

paraenviodeartigos@gmail.com, colocar no assunto: Capítulo finalizado;  

● Previsão de publicação do e-book: até 25/08/22. 


