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

TÍTULO (provisório):
ATENDIMENTO PEDAGÓGICO DOMICILIAR

E CLASSE HOSPITALAR: A EDUCAÇÃO EM ESPAÇOS (NÃO) ESCOLARES

Estão abertas as inscrições para a submissão/publicação de textos para compor e-book

organizado pela equipe descrita no tópico 1 e prefaciado pela professora Dra Edicléa

Mascarenhas Fernandes (UERJ). O desejo desse edital foi pensado a partir da experiência dos

organizadores enquanto pesquisadores da temática educação (não) escolar.

O Atendimento Pedagógico Domiciliar (APD) e a Classe Hospitalar (CH) são direitos

garantidos através da lei nº 13.716/2018. A promoção do direito à educação nesses

atendimentos está assegurada pela alteração da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional):

Art. 4º-A. É assegurado atendimento educacional, durante o período

de internação, ao aluno da educação básica internado para tratamento

de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado,

conforme dispuser o Poder Público em regulamento, na esfera de sua

competência federativa. (BRASIL, 2018).

Nesse sentido, além de abordar questões fundamentais no que tange a garantia de

direitos, essa obra pretende não apenas reunir pesquisadores, professores e equipes

multidisciplinares, mas apresentar vivências, reflexões, desafios de realidades nacionais e

assim, buscar/criar nesse grupo que se apresentar enquanto autores, referências de estudo para

a temática.

1 ORGANIZADORES
ANA KARYNE LOUREIRO FURLEY- Mestra em Educação (UFES-ES), Doutoranda em
Educação (Ufes), licenciado em Pedagogia (MULTIVIX-ES). Especialista em Pedagogia
Hospitalar; Atendimento Educacional Especializado; Educação especial inclusiva
(FAVENI-ES), psicopedagogia (FABRA-ES). Brinquedista e conselheira da Associação
Brasileira de Brinquedotecas (ABBri).Integrante: Grupo de Pesquisa em Fenomenologia na
Educação (GPEFE-UFES); Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Atendimento Educacional em
Ambiente Hospitalar e Domiciliar (GEPAEAHD-UFMS); Laboratório de ensino e pesquisa
em tecnologia assistiva (LEPTA-UFMS).Email:anakaryneloureiro@gmail.Lattes:
http://lattes.cnpq.br/6736589692524594

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art4a
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=B23E9275AD99AB3987E9A7F61C3D42DA#


HIRAN PINEL - Professor permanente da UFES/PPGE interessado nas questões
relacionadas à educação, inclusive a especial na relação com a saúde, como a pedagogia
hospitalar e a classe hospitalar com foco de produção do conhecimento pelo método
fenomenológico de pesquisa e teorias psicológicas e pedagógicas dessa esfera. 2- Professor
titular aposentado do DETEPE/ UFES/ CE. 3- Leciona e pesquisa nos cursos de mestrado,
doutorado, especialização, supervisão de pós-doutorado em Educação/ UFES. 4- Residência
Pós-Doutoral em Educação pela FAE/UFMG - Área: Conhecimento e Inclusão Social; 5-
Pós-Doutorado em Educação pela UFES/CE/PPGMPE - Área: Práticas Educativas,
Diversidade e Inclusão Escolar; 6- Doutor em Psicologia pelo IP/USP - Área: Psicologia
Escolar e Desenvolvimento Humano; 7- Mestre em Educação pelo PPGE/UFES - Área:
Desenvolvimento Humano e Processos Educacionais; 8- Graduações: Bacharel e Licenciado
Pleno em Psicologia; Formação de Psicólogos; 9- Títulos profissionais (psicólogo): Psicologia
Clínica; Psicopedagogia; 10- Licenciado em Pedagogia - escolar e não escolar: ensino infantil
e fundamental até a quinta série, gestão educacional etc.; 11- Licenciaturas via formação
pedagógica em Filosofia, em Matemática e em Biologia. 12- Tem experiência em
administração/ chefia do antigo Departamento de Fundamentos e Orientação Educacional -
DFEOE/UFES - de 07/03/2001 a 07/03/2002. 13- Foi um dos fundadores e primeiro subchefe
do atual Departamento de Teorias do Ensino e Práticas Educacionais - DTEPE - de
01/04/2008 a 08/05/2008. 14- PESQUISA: Linha de pesquisa: Educação Especial e Processos
Inclusivos. Coordenador do projeto guarda-chuva de pesquisa: Aprendizagem e
desenvolvimento humano sob a ótica fenomenológico-existencial: Educação Especial,
Pedagogia Social e Hospitalar, Psicopedagogia. 15- Coordenador do: Grufei - Grupo de
Fenomenologia, Educação (Especial) e Inclusão. 16- Membro do G-PEFE - Grupo de
Pesquisa em Fenomenologia na Educação. 17- Ensino de disciplinas: Educação Especial e
Educação Inclusiva e correlatos; Psicologia Educacional e correlatos. Lattes:
http://lattes.cnpq.br/8940226139303378

JOSÉ RAIMUNDO RODRIGUES - Doutor e Mestre em Teologia (FAJE-BH), Doutorando
e Mestre em Educação (Ufes), licenciado em Filosofia (PUC-MG) e Pedagogia (FABRA).
Coordenador de Turno da Prefeitura Municipal de Vitória. Integrante do Grupo
Interinstitucional de Pesquisa em Libras e Educação de Surdos (Giples). Email:
educandor@gmail.com Lattes: http://lattes.cnpq.br/0054461655991890

2 TEMAS/TEMÁTICAS DE SUBMISSÃO
✔ Aspectos legais acerca da Classe hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar;
✔ Aspectos históricos;
✔ Direito à educação;
✔ Formação de professores;
✔ Práticas pedagógicas;
✔ Relatos de experiências;
✔ Metodologias de pesquisa e as temáticas em questão;
✔ Projetos de extensão;
✔ Equipes multidisciplinares;
✔ Diálogos interdisciplinares;
✔ Adoecimento/morte/luto e educação;
✔ Aportes teóricos possíveis;
✔ Desafios do Atendimento Pedagógico Domiciliar;
✔ Relação família e educação;
✔ Escola e profissionais da saúde;

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=86F1712E9ACADD540149B996B09E5D98#


✔ O pedagogo hospitalar e sua atuação em brinquedotecas;
✔ Experiências regionais de aplicação da legislação;
✔ Estudantes com deficiência e Classe hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar;
✔ Estudantes com doenças crônicas e Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico

Domiciliar;
✔ Educação durante a Pandemia COVID para alunos da Classe Hospitalar e

Atendimento Pedagógica Domiciliar;
✔ Práticas lúdico-pedagógicas;

3 NORMAS PARA PUBLICAÇÃO
● Os textos/capítulos originais deverão conter no mínimo 8 e no máximo 15 páginas,

com as referências (caso as utilize);
● Estrutura sugerida: 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;
● Parágrafos com recuos de 1,25cm;
● 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; utilização de

imagens somente para pesquisas concluídas que tiveram aprovação na Plataforma
Brasil.

● 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);
● Neste valor estão inclusos editoração e e-book; Não está incluso o livro físico;
● Cada capítulo deverá ter no máximo 04 autores;
● Um mesmo autor pode submeter até dois capítulos; exceção, em caso de mestrandos e

doutorandos, em que o nome do(a) orientador(a) deverá constar em todos.
● O pagamento do capítulo deverá ser feito logo após o aceite (via

depósito/transferência/PIX);
● 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) diretamente com a editora;



● Prazo para envio de Título provisório e resumo do capítulo (no máximo 250 palavras),
conforme anexo: 15 de junho; Enviar para o email educandor@gmail.com, colocar no
assunto: Classe Hospitalar e APD + Título; Veja a planilha anexa para apresentar
a proposta de capítulo.

● Pagamento do valor do capítulo: via pix até 30 de junho; dados do pixserão
enviados diretamente para os selecionados após aprovação do resumo ;

● Prazo para envio do manuscrito finalizado: 15 de julho de 2022; enviar para o email
educandor@gmail.com, colocar no assunto: Capítulo finalizado;

● Previsão de publicação do e-book: até 15 de agosto de 2022.

mailto:surdocine@gmail.com
mailto:surdocine@gmail.com


ANEXO

PROPOSTA DE CAPÍTULO

Autores: Titulação máxima: Vínculo institucional:

Tema:

Título provisório:

Resumo (máximo de 250 palavras):

Palavras-chave:


