
CHAMADA
PARA PUBLICAÇÃO



OBJETIVO

Disseminação de estudos nas mais diversas áreas 

temáticas da Educação, sob a forma de artigos, 

ensaios, estudos de caso, vivências etc. 



CRITÉRIOS
DE INDEXAÇÃO

— Conselho Editorial

— ISBN, catalogação

— DOI

— Indicador ORCID e Lattes;

— Open access) – license creative commons cc by 4.0 

— Download ou leitura on line no site da editora e 

outras plataformas

— Página com credencias dos coautores



ORGANIZADORES

Dra. Querte T Conzi Melecke 
Pós-doc em Inovação Pedagógica, UFPE - Pesquisadora na 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE; EDUMATEC; 

Grupo de Pesquisa EDUCAT; Laboratório de Pesquisa e Prática 

na Educação, Metodologias e Tecnologias (UFPE/CNPq). 

Doutorado em Informática na Educação pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul,. É  Diretora da Faculdade CMB e professora na Alcides Maya.

Dra. Kátia Cilene Silva
Doutora em Educação Matemática e Tecnológica. Docente orientadora da Residência Pedagógica da 

Matemática EaD, colaboradora do PIBID da Matemática EaD (Edital 2018). Coordenadora do Programa 

de Formação Continuada a distância para Profissionais da Área da Saúde. Organizadora da Série 

Educação a Distância: Teoria e Prática. Avaliadora de Recredenciamento de Instituições de Ensino 

Superior do INEP. Membro da subcomissão de Avaliação Externa da Comissão Técnica de 

Acompanhamento e Avaliação (CTAA) do INEP. Atualmente exerce as funções de Pró-reitora Adjunta de

Graduação e Coordenadora do Núcleo de Educação a Distância da UFERSA.

MsC Rodrigo da Costa Araujo
Mestre em Ciência da Arte [2008] pela Universidade Federal Fluminense. Professor de Teoria da 

Literatura, Literatura infantojuvenil e Arte Educação da FAFIMA - Faculdade de Filosofia Ciências e Letras 

de Macaé. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Literatura Comparada, atuando 

principalmente nos seguintes temas: Decadentismo, artes, semiótica e literatura, códigos e linguagens, 

literatura e cinema, literatura infantojuvenil. Faz parte dos grupos de pesquisa GEITES/UFES 

[Universidade Federal do Espírito Santo, do Grupo de Estéticas de Fim-de-Século da UFRJ [Universidade 



ENVIO DOS TEXTOS

Os textos devem ser enviados por e-mail com a 

devida identificação “Coletânea Leituras em 

Educação 8” até 10 de outubro de 2021.

E-mail:  contato@opcaoeditora.com.br 

mailto:contato@opcaoeditora.com.br


NORMAS

— Ao submeter seu texto, o Autor 

concorda com a  cessão de direitos 

autorais e declara neste ato que é 

titular dos direitos autorais do texto, respondendo com 

exclusividade por sua origem e autenticidade, assegurando 

que não contém declarações injuriosas 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 eventuais demandas relacionadas à disputa, de 

acordo com a Lei de Direitos Autorais 9.610/98. 



NORMAS

— 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 

responsa-bilidade dos autores.

— Os textos podem ser em forma de artigos, relatos de 

experiência, entrevistas e resenhas, pesquisas, com temáticas 

relacionadas à Educação.  

— Os trabalhos serão selecionados pelos organizadores, que 

terão autonomia para decidir sobre a sua publicação e 

também avaliados pelo Conselho Editorial, de acordo com a 

sua pertinência com e normas da Editora.

Os nomes dos avaliadores permanecerão em sigilo, omitindo-

se também, perante estes, os nomes dos autores. 



INVESTIMENTO

A publicação será feita com a parceria com os  

autores, e será cotizada pelo número de 

participantes, sem considerar a quantidade de 

páginas de cada texto. 

Valor:  R$ 150,00 



EDIÇÕES PUBLICADAS



EDIÇÕES PUBLICADAS



MAIS INFORMAÇÕES

Mais informações ou 

dúvidas podem ser 

obtidas/dirimidas por:

E-mail: 

contato@editoraopcao.com.br

Whatsapp: (11) 97360-1609
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