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TEMA CENTRAL 

 
 
Título: Ensino & Aprendizagem: Desafios e possibilidades diante das teorias e práticas 
inclusivas. 
O tema propõe promover a reflexão sobre as práticas inclusivas, buscando os desafios e 
possibilidades no processo de inclusão das pessoas com deficiência.  

 
EMENTA 

A proposta visa convidar pesquisadores a trazer para a divulgação seus cogitos relacionados 
ao ensino, aprendizagem e inclusão social, a fim de estimular a reflexão sobre práticas   
inclusivas pensando os desafios e as possibilidades no processo de inclusão das pessoas 
com deficiência. Na construção de estudos e reflexões de perspectivas inclusivas; no 
aprimoramento da práxis e formação de interlocuções de profissionais e estudantes 
envolvidos com pessoas com deficiência (diferenças funcionais). Na divulgação do 
conhecimento científico e práticas educacionais e inclusivas que contribuem com a melhoria 
do desenvolvimento subjetivo, educacional e social. Contribuir com a práxis dos profissionais 
para que possam avaliar e refletir suas práticas de ensino e atuação profissional para que   
sejam capazes de aprimorá-las e adequá-las às necessidades de cada sujeito e possibilitar 
equidade de acesso para todos. 
 
 
 

 
ÁREA PRINCIPAL DA CHAMADA 

 

 
ÁREAS CORRELATAS 

 
 
 

Psicologia e Educação 

Psicologia do desenvolvimento 
Psicologia e pessoas com deficiência 

Praticas pedagógicas  
Estratégias de Ensino 

Experiências de Ensino 
Ensino- Aprendizagem 

 



Letras 
Pedagogia 

Serviço social 
Fonoaudiologia 

  
 
 

 
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

• Os textos/capítulos deverão conter no mínimo 8 e no máximo 12 páginas, com as 
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; 
• Caso o trabalho contenha imagens, estas deverão estar em resolução mínima de 300 

dpi, no formato PNG ou JPG, e gravadas no próprio documento; 
• 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 e disponibilizado em formato e-book pela Editora Schreiben 

(www.editoraschreiben.com).  
• O livro terá ISBN, DOI, ficha catalográfica, conselho editorial, atendendo os requisitos 

do Qualis Livros CAPES. 
 

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 e no link DOI para download gratuito. Exemplares físicos poderão 
ser adquiridos de acordo com as demandas dos (as) autores (as);  

• Prazo para submissão da proposta (envio de título provisório e resumo): 20 de 
setembro/2022; 

• Prazo para envio do manuscrito: 20 de outubro/2022; 
• Previsão de publicação do e-book: novembro/2022. 

As propostas para submissão e artigos finais devem ser enviados para  
thais.psicologia2017@gmail.com 

 
 


