
 

[ Opção editora ] 

Rua José Giorgi, 600, bloco 18/33 – Granja Viana II, 06707-100 - Cotia, SP 

(11)  4777-0123 – www.opcaoeditora.com.br  

Página | 1 

 
 
 

LITERATURA INFANTOJUVENIL: DIABRURAS, 
IMAGINAÇÃO E DELEITE  V. 2 

 
CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO 
 
I APRESENTAÇÃO/OBJETIVOS 
 
Em continuidade com a publicação do  volumes anterior do livro  LITERATURA 
INFANTOJUVENIL: DIABRURAS, IMAGINAÇÃO E DELEITE, a Opção editora está 
recebendo textos para o volume 2 até 25 de junho de 2021. O objetivo é a 
disseminação dos estudos nas mais diversas áreas temáticas de Educação, sob a 
forma de artigos, ensaios, estudos de caso, vivências etc.  
 
O livro será dividido por blocos temáticos. Caso o número de textos em determinada 
temática seja superior a 10 ou atinja um número razoável de páginas, a editora fará 
publicação exclusiva desta temática.  
 
A publicação seguirá critérios de indexação tais como a composição de Conselho 
Editorial, dados dos autores, ISBN, DOI e formatação para atender critérios de 
avaliação Qualis/Capes. O Conselho Editorial será composto por professores e 
pesquisadores de renomadas universidades nacionais e internacionais. 
 
A publicação será distribuída nas versões impressa e digital, com livre acesso, por meio 
de leitura on line e download (PDF) e apenas leitura (digital ePub). 
 
 

II NORMAS/CONDIÇÕES 
 
Os trabalhos encaminhados para publicação deverão ser inéditos. Permite-se  
a publicação de trabalhos comunicados em eventos acadêmicos no Brasil ou no 
exterior, desde que não ultrapassem um ano de sua divulgação original. 
 
Ao sumeterem seus textos, o Autor concorda com a  cessão de direitos autorais e de-
clara neste ato que é titular dos direitos autorais do texto, respondendo com exclusivi-
dade por sua origem e autenticidade, assegurando que não contém declarações injurio-
sas nem infringe quaisquer direitos autorais, de marca, patente ou de propriedade de 
terceiros e assume inteira responsabilidade civil e criminal perante a Editora e terceiros 
por quaisquer danos materiais ou morais, custos, despesas e prejuízos resultantes de 
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eventuais demandas relacionadas à disputa, de acordo com a Lei de Direitos Autorais 
9.610/98.  
 
 
A Editora receberá para publicação textos redigidos em Português, Espanhol e Inglês, 
que não reflitam obrigatoriamente a opinião dos Editores, Conselho Editorial e/ou 
Conselho Consultivo, sendo de inteira responsabilidade dos autores. 
 
Os textos podem ser em forma de artigos, relatos de experiência, entrevistas e 
resenhas, cuja temática esteja relacionada à Educação.   
 
Os trabalhos serão publicados após a apreciação do Conselho Editorial, que analisará 
sua pertinência de acordo com a normas da Editora e parecer de dois avaliadores, 
cujas áreas de competência estejam relacionadas com o tema do trabalho. Os nomes 
dos avaliadores permanecerão em sigilo, omitindo-se também, perante estes,  
os nomes dos autores.  
 

III APRESENTAÇÃO DOS TEXTOS 

Os trabalhos devem ser apresentados em word for windows, em folhas de papel A4 
(297 x 210mm), numa única face e em espaçamento 1,5 justificado, com margens 
esquerda e direita de 3 cm, margens superior e inferior de 2,5 cm. Devem ser 
digitados em fonte Times New Roman, tamanho 12 (doze). As páginas deverão ser 
numeradas no canto inferior à direita. 

Os artigos podem apresentar resultados de trabalhos de investigação e/ ou de 
reflexão teórico-metodológica e devem ter até 20 páginas. Os relatos de experiência 
devem ser apresentados em até 10 páginas. As resenhas de obras publicadas nos 
últimos três devem conter até 5 páginas. 

Na primeira página do trabalho devem constar: a) título e subtítulo (apresentar na 
língua do texto, em caixa alta, Times New Roman 12, negrito e centralizado); b) dados 
sobre o(s) autor(es) (nome do autor- em Times New Roman 12, centralizado e negrito, 
com indicação em nota de rodapé do maior título universitário, a instituição a que 
pertence e endereço eletrônico que possa ser publicado) e, em arquivo separado, 
além desses dados completos, o endereço para correspondência e telefone para 
contato; c) resumo (Times New Roman 12, espaçamento simples): O resumo deve ser 
apresentado uma linha após o nome do autor, na língua do texto, e o abstract em 
língua inglesa,  não ultrapassar 150 palavras; d) palavras-chave/keywords: em uma 
linha após o resumo, apresentar no máximo 5 palavras separadas por ponto (.), que 
permitam a adequada indexação do trabalho. Após duas linhas, iniciar o texto do 
trabalho; e) referências: seguir orientação da ABNT (NBR-6023/2002; NBR-
10520/2002) 
 
— Notas de rodapé e outras quebras do texto devem ser evitadas. Todavia, as notas 
que se fizerem necessárias serão realizadas ao final do texto e suas remissões devem 
ser por números. Não incluir referências bibliográficas nas notas. 
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As citações deverão ser feitas no corpo do texto e seguir a NBR 10520: 2002, da 
ABNT. 
 
 

IV – ENVIO DOS ORIGINAIS 
 
Os textos devem ser enviados por e-mail com a devida identificação “Coletânea 
Leituras em Educação” para: opcaoeditora@gmail.com. 
 
 

V INVESTIMENTO 
 
A publicação será feita com a parceria editora e autores, e será cotizada pelo número 
de participantes, sem considerar a quantidade de páginas de cada texto. O custo por 
texto será R$ 200,00 (duzentos reais)., a serem pagos por meio de boleto ou 
transferência (pix).  
 
Cada autor receberá 1 (um) exemplar impresso do livro, mas poderá adquiriir mais, 
desde que a tiragem mínima seja de 5 (cinco) exemplares. 
 
Só serão permitidos textos com até dois coautores. Os textos que apresentarem 
número acima deste, terá custo de R$ 300,00 (trezentos reais). 
 
 

VI INFORMAÇÕES 
 
Outras informações ou dúvidas podem ser obtidas/dirimidas por e-mail ou pelos 
telefones (11) 94322-4207 – (11) 4777-0123 
 
 
Cotia, SP, 01 de maio de 2021 
 
 
Rodrigo costa Araujo 
Wilbett Oliveira 
- Organizadores -  
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