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TÍTULO:  

EMPREENDEDORISMO, GESTÃO, 

MARKETING E INOVAÇÃO NA 

CONTEMPORANEIDADE:  

ressignificações e tendências. 

 
 
1 ORGANIZADOR 

 

Carlos Batista é Coordenador e Orientador Pedagógico. Tutor EaD. Mestrando em 

Educação, integrante do grupo de pesquisas sobre Representações Sociais (TRS) da 

UNIB (SP), também é pesquisador, tendo o seu primeiro projeto datado de 1998 

financiado pela FAPESP, palestrante educacional e professor em polos EaD vinculados 

à Universidade Paulista desde 2017. Dentre suas especializações destacam-se: Redação 

e Oratória e Literatura Brasileira pela Faculdade São Luís (SP) em 2020, Docência do 

Ensino Superior, realizada na FMU (SP) em 2020, Formação em Educação a Distância, 

realizada na UNIP (SP) em 2019, MBA em Marketing e Vendas, realizada também na 

FMU (SP) de 2018. Graduado em Letras-Inglês (UNIP, 2020) e Bacharelado em 

Desenho Industrial (FAAP, 1999)  atualmente Carlos se dedica a duas paixões; à 

primeira se trata da conclusão dos seus novos projetos acadêmicos nos próximos anos e 

à segunda é escrever poesias para lhe acalmar a alma e o corpo. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/8130346912500730. E-mail: contactcarlos40@gmail.com. 

 

 

 

2 CONCEITOS DO TEMA 

A partir da terceira revolução industrial, após à segunda guerra mundial, a sociedade 

vivencia um período extraordinário de efervescência industrial e sociocultural. 

Emergem os meios digitais, as providenciais questões ambientais e uma diversidade 

salutar de gêneros possibilitando uma sociedade conectada, imersa e instantaneamente 

reativa traduzindo em novos formatos de negócios, novas abordagens mercadológicas e 

consequentemente novos modelos e inovações de toda espécie, integrantes de um 

universo midiático múltiplo. 

Como o empreendedorismo, a gestão e o marketing podem trabalhar com todos 

esses recursos de maneira conjugada? 

A inovação é exemplificada e praticada com quais características? Em quais 

contextos? 

Para lidar com as respostas a esses questionamentos convido a todos retratarem as suas 

pesquisas e estudos por meio dos capítulos que vão compor essa obra coletiva. 



2.1 Objetivo principal da obra 

Trazer à tona novos conceitos (teóricos e práticos), vivências, abordagens e 

exemplificações correlacionadas aos ambientes de negócios, gestão, marketing, 

empreendedorismo e inovação mediante os sujeitos que os integram. 

 

2.2 Participantes 

Entusiastas, estudantes, pesquisadores, professores, profissionais, executivos ligados 

aos meios salientados são convidados a enriquecer essa temática com suas pesquisas e 

estudos formulados. 

 

2.3 Áreas relacionadas 

Indica-se também outras áreas que podem ser relacionadas, discutidas e ampliadas na 

obra: 

 Cultura nacional e mundial contemporânea;  

 Treinamentos, formação, educação e/ou outros segmentos relacionados;  

 Inclusão social;  

 Literatura Científica e/ou Técnica;  

 Interdisciplinaridade;  

 Cultura Digital e Meios midiáticos (sons e imagens);  

 Reflexões práticas e/ou teóricas;  

 Relatos de pesquisa(s);  

 Análises e práticas de mercados;  

 Tecnologias aplicadas a diversos campos associados;  

 TICs (tecnologias da informação e comunicação);  

 Dentre vários outros temas concernentes. 

 

3 NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

 

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

as referências; 

 Estrutura sugerida: Título, 1 Introdução, 2 Desenvolvimento, 3 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).  

 

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 do manuscrito: até 31 de Julho de 2022; 

 Previsão de publicação do e-book: primeira quinzena de Agosto de 2022. 

 

 

ATENÇÃO: Os interessados devem enviar os seus textos para: 

conteudosacademicos.editoracao@gmail.com 
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