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EDITAL 2022/2 

Previsão de lançamento: agosto de 2022 
A depender da quantidade de artigos aprovados, poderá ser publicado mais de um 
volume. 

 
Organizado pelos professores Éderson Luís Silveira (UFSC) - 
http://lattes.cnpq.br/9636609353277293 e Wilder Kleber Fernandes de 
Santana (UFPB) - http://lattes.cnpq.br/4768062692409818 -, o E-book, que será 
publicado pela editora Pedro e João Editores, de São Carlos/SP, tem como proposta 
reunir pesquisadores do Brasil e do Exterior que estudem acerca do eixo temático 

EDUCAÇÃO, MÚLTIPLAS LINGUAGENS E ESTUDOS 
CONTEMPORÂNEOS. A obra em questão terá ISBN, corpo editorial, uma 
diversidade abrangente de pareceristas ad hoc e cumpre todos os pré-requisitos 
para ser inserida como publicação de (capítulo de) livro no lattes.  

 
O título parte de uma proposição sobre os Estudos Educacionais e a Multiplicidade 

das Linguagens existentes, ou seja, c u j a s  r e f l e x õ e s  s ã o  

d e s e n v o l v i d a s por meio de olhares múltiplos em inúmeras áreas de pesquisa.  

 

Dessa forma, esperamos receber propostas das mais diversas áreas do saber. Por 

isso, é estimulado o envio de propostas elaboradas por autores e pesquisadores 

que refletem sobre a Educação nos mais diferentes âmbitos das linguagens, ao 

desenvolver conceitos por meio de um atravessamento transdisciplinar. A 

educação, nesse sentido, pode ser pensada, também, como um modo de se 

apropriar e modificar saberes de inúmeras áreas. Os autores podem se basear em 

uma ou mais perspectivas teórico-epistemológicas de análise. Assim, podem ser 

utilizados teóricos dos estudos das seguintes áreas: 
 

 

 

Também são bem-vindos estudos que vislumbrem a aparição de relatos de 
experiência, entrevistas ou estudos etnográficos no âmbito de 
qualquer licenciatura. Dessa forma, serão recebidos para avaliação trabalhos no 
âmbito da TEORIA e da PRÁTICA (no caso de relatos de experiência, da 
observação- participante ou de relatos acerca da incursão em sala de aula e outros 
contextos educacionais. No entanto, em todos os casos mencionados, é necessário 
que o  referencial teórico seja também mencionado). 

http://lattes.cnpq.br/9636609353277293
http://lattes.cnpq.br/4768062692409818


 
Serão recebidos também para avaliação trabalhos completos apresentados ou já 
publicados em anais de eventos, desde que na primeira folha do trabalho, em nota 
de rodapé esta informação esteja visível. 

 
INVESTIMENTO 
1) Para capítulo com 1 autor: R$200,00 x Autor 
2) Para capítulos com 2 autores: R$160,00 x Autor 
3) Para capítulos com 3 ou mais autores: R$ 140,00 x Autor 

PRAZOS: 

PRIMEIRA ETAPA: 
 

1) Divulgação para interessados > até 25 de março de 2022 
2) Entrega dos resumos para análise > até 01 de abril de 2022 

 

Neste primeiro momento, APENAS os resumos devem ser enviados para os e-
mails ediliteratus@gmail.com e wildersantana92@gmail.com contendo título 
provisório, dados dos autores e resumo com até 250 palavras. O modelo de 
resumo a ser enviado para os e-mails dos organizadores é o que consta na 
última folha deste edital. 

 

SEGUNDA ETAPA: 
 

3) Cartas de aceite > até 08 de abril de 2022 
4) Pagamento > até 11 de abril de 2022 
(A efetivação do pagamento se dará mediante o Envio do comprovante para 
os e-mails dos organizadores). 

 

TERCEIRA ETAPA: 
 

5) Envio dos textos completos > até 27 de maio de 2022 
6) Sugestão de modificações/alterações (caso necessário) > até 24 de junho de 
2022 
7) Revisão e correção > até 15 de julho de 2022 
8) Previsão de publicação > até 25 de agosto de 2022. 

 
Éderson Luís Silveira: ediliteratus@gmail.com 
Wilder Kleber Fernandes de Santana: wildersantana92@gmail.com 

mailto:ediliteratus@gmail.com
mailto:wildersantana92@gmail.com
mailto:ediliteratus@gmail.com
mailto:wildersantana92@gmail.com


TÍTULO DO RESUMO 

 

 
Nome completo do autor1 

Nome completo do autor 22 

Nome completo do autor 33 

 

Texto do resumo em até 250 palavras. Texto do resumo em até 250 palavras. Texto 
do resumo em até 250 palavras. Texto do resumo em até 250 palavras. Texto do 
resumo em até 250 palavras. Texto do resumo em até 250 palavras. Texto do 
resumo em até 250 palavras. Texto do resumo em até 250 palavras. Texto do 
resumo em até 250 palavras. Texto do resumo em até 250 palavras. Texto do 
resumo em até 250 palavras. Texto do resumo em até 250 palavras. 

 
Palavras-chave: Palavra. Palavra. Palavra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Última titulação; filiação institucional. E-mail. 
2 Última titulação; filiação institucional. E-mail. 
3 Última titulação; filiação institucional. E-mail. 
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