
 

PROPOSTA DE LIVRO DIGITAL 

(E-BOOK)     (OBRA COLETIVA) 

                                                                                                                

COLÓQUIOS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL  

NA ABORDAGEM INCLUSIVA: ENSINO, APRENDIZAGENS E 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS. 

 
1. ORGANIZADORES: 

❖ DAVI MILAN –  Professor mediador da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo); 

Professor da Educação básica na Seduc em Quintana- Sp; pesquisador na Unesp (Universidade 
Estadual do Estado de São Paulo); oferece assessoria pedagógica para estudantes de graduação e pós 

graduação. Email: davi.milan@unesp.br Lattes: http://lattes.cnpq.br/4879746045273954  

 

❖ ERIVÂNIA DO NASCIMENTO COUTINHO MAJESKI – Mestranda em educação pelo 

Programa de Pós-graduação em Ensino na Educação Básica (PPGEB)- Ufes Ceunes, especialista em 

docência no ensino médio e técnico pela Faculdade de Paraíso do Norte (FAPAN ), licenciatura em 
educação especial (IPMIG), Bacharel em Tradução e Interpretação de Libras e português (Tilsp) pela 

Universidade Federal do Espirito Santo- Ufes . Atua como Tilsp e coordenadora do Napne (Núcleo de 

atendimento a pessoas com necessidades específicas) no Instituto Federal do Espírito Santo. E-

mail:erivania.letraslibras@gmail.com Nome em citações bibliográficas :MAJESKI, E. N. C.  

Lattes http://lattes.cnpq.br/2961749427887561  
 

 LÚCIO COSTA DE ANDRADE – Mestrando em Educação Profissional e Tecnológica – 

ProfEPT (IFPE). Mestrando em Sociologia em Rede – PROFSOCIO/FUNDAJ. Especialista em 
Psicopedagogia Clínica e Institucional – (FATIN); Educação Especial e Inclusiva, Docência no Ensino 

Superior e em Libras –  (UNIASSELVI). Bacharel  em Teologia pela Faculdade de Teologia Integrada 

– (FATIN). Licenciado em Pedagogia e Filosofia pela Faculdade Santa Fé – (FSF). Licenciado em 
História pela Universidade Estácio de Sá. Licenciado em Letras Libras pela Universidade Federal da 

Paraíba – (UFPB). Proficiente Tradutor e Intérprete de Libras pelo Centro de Apoio ao Surdo 

(CAS/PE) e Instrutor de Libras pela Universidade de Pernambuco (UPE). Professor Intérprete de 

Libras na Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco – (SEDUC). Intérprete de Libras da 
Secretaria de Educação do Paulista. Tutor dos cursos de Letras Libras, Teologia e Filosofia da 

Universidade Leonardo Da Vinci (UNIASSELVI). Gestor do Centro de Atendimento Educacional 

Especializado do Recife – (CAEER).  E-mail: profluciocosta@gmail.com. Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/8681730340696162. 

2. TEMAS/TEMÁTICAS DE SUBMISSÃO: 

 
 Público-Alvo: Pesquisadores da área de Educação Especial Inclusiva, profissionais das múltiplas práticas 

educacionais no contexto da Educação Especial na perspectiva Inclusiva.


 Objetivo Geral: A obra tem o objetivo de reunir e registrar relatos, experiências e pesquisas no campo 

do Ensino, Aprendizagens E Práticas Pedagógicas inclusivas na Educação Especial.


 
ÁREA PRINCIPAL DA CHAMADA 



ÁREAS CORRELATAS

EDUCAÇÃO ESPECIAL 
INCLUSIVA

 Educação especial inclusiva 

 Ensino e aprendizagem; 

 AEE  

 Relatos de experiência; 
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 Ferramentas 

potencializadoras de 

aprendizagem; 

 Políticas públicas educacionais; 

 Práticas educacionais; 

 Perspectivas teórico-metodológicas; 

 Desenvolvimento profissional e docência; 

 Formação docente; 

 Práticas e Perspectivas na Educ. Especial 

e Inclusiva; 

 Salas de Recursos Multifuncionais. Etc. 


 

3. NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

 

 Estrutura sugerida: Entre 8 - 15 páginas contendo:  Título, Introdução, Desenvolvimento, 

Considerações Finais e  Referências; todo o texto em Fonte Times New Roman. 

 Título centralizado, em negrito e maiúsculo, tamanho da fonte 16; 

 Introdução, Desenvolvimento, Considerações Finais e  Referências em maiúsculo, tamanho da fonte 

14, negrito, alinhado a esquerda do texto. Subtítulos negritos, tamanho 12 alinhado a esquerda. 

 Indicação do(s) autor(es) logo após o título, alinhamento à direita, tamanho fonte 12; 

 Nota de rodapé com titulação, vínculo profissional e e-mail, fonte 10; 

 Texto com estrutura em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 cm entre as 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; 

 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 e Conselho Editorial Internacional. 

 

4. INVESTIMENTOS E PRAZOS: 

 

 O valor por capítulo será de R$ 100,00 (cem reais); 

 Cada capítulo poderá ter no máximo 04 autores; 

 O pagamento do capítulo precisa ser feito 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 do envio da proposta temática do capítulo (Simples, um parágrafo apenas) o mais rápido possível. 

 Prazo para envio do capítulo completo até: 10 de maio de 2023; 

 Previsão de publicação do e-book: Junho de 2023. 

 Qualquer dúvida pode ser enviado também para o Whatsapp (81) 9 95141914 – Prof. Lúcio Costa 

 Os textos devem ser enviados para chamadalivros2021@gmail.com, com identificação do 

                     NOME DA CHAMADA  

(COLÓQUIOS EM EDUCAÇÃO ESPECIAL NA ABORDAGEM INCLUSIVA: ENSINO, 

APRENDIZAGENS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS.). 
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