
CHAMADA DE CAPÍTULO DE LIVRO – PRAZO 10/12/2022 

1) TÍTULO: EDUCAÇÃO PROMOVENDO A DIGNIDADE E RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS 

FUNDAMENTAIS 

2) ORGANIZADORES: Prof. Dr. Alfredo Moreira da Silva Junior (UENP); Prof. Dr. Fábio Antônio Gabriel 

(SEED PR/ UENP); Prof. Dr. Manoel Francisco do Amaral (UNICAMP) e profa. Rosangela Aparecida 

de Oliveira Gimenez (mestranda UNICAMP). 

3) Período de submissão: até 10/12/2022 – enviar também a ficha cadastral. Email para 

envio: consultoriaeditorialgabriel@gmail.com ou para o email do respectivo organizador.  

4) Escopo da obra: Reunir pesquisas na área de educação em diálogo com direitos humanos 

fundamentais. Os artigos devem ser inéditos sobre a temática proposta. Objetiva-se com a obra 

contribuir com reflexões sobre a relevância de formas de educar que contribuam para a 

conscientização da superação de preconceitos contra os direitos humanos.  

5) Editora que será publicada a coletânea em FORMATO EBOOK:  Editora Schreiben (Editora com 

Conselho Editorial; livro com ISBN, Ficha Catalográfica e DOI). https://www.editoraschreiben.com/  

Conselho Editorial da Editora Schreiben - https://www.editoraschreiben.com/conselho-editorial-copy 

6) Normas para publicação: 

Os artigos deverão ter, no mínimo, 12 (doze) e no máximo 18 (dezoito) páginas em papel A4, 

entrelinhas 1,5; fonte Times New Roman 12; margem superior/esquerda de 3 cm; inferior/direita 2 cm, 

justificadas, sem espaçamento entre parágrafos: 

- título em negrito e em inicial maiúscula, centralizado, fonte Times New Roman 12; 

- no máximo 3 autores abaixo do título, alinhamento à direita; 

- dados dos autores: no final do artigo (a respeito dos autores) breve descrição profissional, com e-

mail; 

- estrutura do texto: a critério dos autores, conforme a especificidade da pesquisa; 

- citações diretas com até 3 linhas: incluir no corpo do texto conforme ABNT; citações a partir de 4 

linhas: separadas do texto, sem aspas, destacadas com recuo de 4 cm das margem esquerda, 

tamanho 11, e citar fonte (autor, ano, página); 

- imagens, mapas e ilustrações: quando envolvem direitos autorais, devem ser encaminhadas com 

autorização de publicação dos possuidores dos direitos. Todas as imagens e afins devem respeitar 

escala de cinza. O miolo do livro será em preto e branco. REFERÊNCIAS: destaques em negrito.  

- será de responsabilidade total dos autores qualquer questionamento sobre a autoria do texto (é 

vedado plágio, autoplágio e atribuição de autoria indevida); 

- será de responsabilidade dos autores responder a e-mails. Serão enviados e-mails com 

prazos para serem respondidos, o silêncio dos autores será entendido como anuência ao 

estabelecido pelos demais e pelos organizadores; 

- será de responsabilidade do (s) autor(es) a revisão ortográfica e gramatical; 

- o livro será enviado para aprovação, após compilado em formato word (.docx), nesse momento serão 

permitidos ajustes (se necessário). Após a diagramação, é vedada qualquer alteração, salvo erro 

de diagramação. 

7) Inscrição: 

O investimento será de R$ 100,00 reais por capítulo para edição do ebook com o selo da editora 

citada. 

O pagamento só será efetivado após a aprovação do artigo para o ebook. Após 15 dias da 

publicação do ebook será feita uma consulta para os autores que desejarem comprar exemplares 

físicos (facultativo). 

As coletâneas já publicadas encontram-se em www.coletaneascientificas.com 

mailto:consultoriaeditorialgabriel@gmail.com
https://www.editoraschreiben.com/
https://www.editoraschreiben.com/conselho-editorial-copy
file:///C:/Users/User/Downloads/EDITORA%20SCHREIBEN:%20Iníciohttps:/www.editoraschreiben.com
file:///C:/Users/User/Downloads/EDITORA%20SCHREIBEN:%20Iníciohttps:/www.editoraschreiben.com


RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS PARA EBOOK: será comunicado por email entre 

20/12/2022 e 05/01/2023 – Publicação prevista para o primeiro semestre de 2023. 
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Nome:      
Instituição: 

 

     

RG:   CPF:  
Telefone:       

) 

 Celulara

r: 

  

Endereço:     

Complemento:      CEP:      

Cidade:     Estado:       

E-mail:       

Currículo Lattes: http://      

Observações (se 

houver) 

   

 

Breve Currículo para ser 

colocado no final do 

livro “SOBRE 

AUTORES” 

      

Formação Acadêmica: 
(    ) Pós-Doutorado (    ) Doutorado (    ) 

Mestrado 

(   ) 

Especialização 

Área:        Comunicação  

Título do artigo para 

publicação: 

   

 

    

Apresente quais as 

possibilidades e meios 

para divulgação do livro, 

caso seu artigo seja 

aprovado. 

 

 

 

Possui publicações em 

livros? Se sim, quais? 

 

Seu artigo observou as 

normas para 

padronização enviadas? 

 

     

 


