
 

Ebook Título: Educação em perspectiva: reflexões entre a teoria 

e a prática 

 

Objetivos e Escopo: 

Este Ebook visa: facilitar a disseminação de trabalhos acadêmicos críticos e troca de 

informações de uma variedade de perspectivas culturais para pesquisadores, profissionais e 

praticantes nas áreas de aprendizagem digital e aprimorada de tecnologia nos diversos níveis 

de ensino; contribuir para o avanço do conhecimento científico sobre a abordagem humana e 

pessoal do uso da tecnologia; e informar os leitores sobre os mais recentes desenvolvimentos 

na aplicação de tecnologias digitais na aprendizagem, formação, investigação e gestão no 

ambiente educacional no contexto do Ensino presencial e a distância. 

O Ebook aceita pesquisas empíricas originais (por exemplo, desenhos quantitativos, 
qualitativos e de métodos mistos), descrições/avaliações de projetos, revisões sistemáticas da 

literatura (incluindo meta-análises), revisões metodológicas, análises de políticas e posições 

teóricas ou conceituais relacionadas aos usos e aplicações inovadoras da tecnologia na 

educação. 

 

Editora: 

✅ O livro será publicado no formato (e-book) com ISBN e ficha catalográfica, além do DOI 

da obra. 

✅ Tendo a possibilidade de adquirir livros impressos, de acordo com a demanda dos autores, 

devido, a necessidade de ter um determinado número de exemplares, o livro físico pode demorar 

para ser produzido, no entanto, o andamento do processo será informado aos autores. 

 

Organizadores: 

Adelene de Souza 

Mestre em Educação pela Universidade Federal de Lavras/UFLA (2021); Pós-graduada em 

Língua Brasileira de Sinais, Faculdade Eficaz, Maringá (2012); Pós-graduada em Educação 

pela Universidade Federal de Lavras/UFLA (2002); Graduada em Letras/Libras, Centro 

Universitário Leonardo da Vince (2022); Graduada em Matemática, Universidade Vale do Rio 

Verde, Três Corações (2007).  Professora no AEE da rede municipal de Lavras, Intérprete de 

Libras. Membro do grupo de Estudos FORPEDI/UFLA. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/0167436829539201; E-mail:adelenebr@hotmail.com. 

 

Deivid Alex dos Santos 

Doutor pelo programa de pós-graduação em Educação pela Universidade Estadual de Londrina 
- UEL (2021). Mestre pelo programa de pós-graduação em Educação pela Universidade 

Estadual de Londrina - UEL (2016). Pós-Graduação em nível de especialização em 

Psicopedagogia Clínica e Institucional pelo Instituto Rhema Educação - FATEC (2014). Pós-

Graduação ao nível de Especialização em Educação Especial Inclusiva pela Faculdade de 

Educação São Braz (2014). Pós-graduação ao nível de Especialização em Biologia Tecidual 

pela Universidade Estadual de Londrina - UEL (2014). Possui Licenciatura em Ciências 

Biológicas pela Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP (2012) e em Pedagogia 

pelo Centro Universitário Internacional - UNINTER (2018). Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/0227044404231429; E-mail: mensagemprodeivid@gmail.com 

 

 

 



 O arquivo da submissão está em formato Microsoft Word (.doc). 

 Quando disponível, os URLs para as referências foram fornecidos. 

 O texto emprega itálico em vez de sublinhado; as figuras e tabelas estão inseridas no 
texto, não no final do documento na forma de anexos. 

 Notas de rodapé estão atribuídas no texto, não no final do documento. 

 O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos no Template 

simplificado para Artigos. 

 O texto apresentado passou por revisão ortográfica e gramatical. 

TEMPLATE SIMPLIFICADO PARA ARTIGOS 
 

Antes de enviar o artigo, certifique-se que seu texto cumpre os 

requisitos a seguir: 
 

 Os textos/capítulos deverão conter no mínimo 8 e no máximo 15 páginas, com as refe- 

rências; 

 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 lon- 

gas 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. Estas deverão 

estar em resolução mínima de 300 dpi, no formato PNG ou JPG, e inseridas 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 

 
ATENÇÃO! 

- O artigo deve ser enviado para o e-mail dos organizadores, publicado na chamada; 

- Antes de fazer a submissão do artigo, certifique-se que o texto atende as seguintes 

diretrizes: 
 

 

Os textos, poderão ser enviados para: ebookcoletivo@gmail.com 

 

Para mais informações entrem em contato: 

 

Adelene: e-mail: adelenebr@hotmail.com Whatsapp: (35) 99169-6756 

Deivid: e-mail: mensagemprodeivid@gmail.com; Whatsapp: (43) 9988-1237 
 

PRAZOS: 

 Prazo para envio do manuscrito: 30 de junho de 2022;  

 Prazo para o pagamento dos custos editoriais: 10 de julho de 2022; 

 Previsão de publicação do e-book: 30 de julho de 2022; 

 

INVESTIMENTO R$: 100,00 POR CAPÍTULO (ATÉ 4 AUTORES) 


