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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022
XVI COLÓQUIO INTERNACIONAL EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE
O Grupo de Estudos e Pesquisas
Educação e Contemporaneidade
convida pesquisadores interessados
em organizar livros a serem
publicados no âmbito do XVI
Colóquio Internacional Educação e
Contemporaneidade.
O Grupo de Estudo e Pesquisa Educação e Contemporaneidade EDUCON/CNPq/UFS, torna público, para conhecimento dos pesquisadores
interessados, a presente chamada pública para a seleção de
organizadores dos livros a serem publicados no âmbito do XVI Colóquio
Internacional Educação e Contemporaneidade, que será regida pelas
disposições a seguir.
TEMÁTICA GERAL
O XVI Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade tem por
objetivo promover o debate e a socialização do conhecimento produzido
sobre grandes temas da Educação no Brasil e no mundo, sem perder de
vista as diferentes perspectivas teóricas e políticas que estimulam
pesquisadores, docentes, estudantes e profissionais de áreas afins.
Realizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas Educação e
Contemporaneidade - EDUCON/CNPq-UFS, tem como uma das iniciativas
a publicação de livros (versão e-book) compostos por artigos submetidos
pelos participantes inscritos no Evento, após a devida aprovação científica.
Essa modalidade compreende a publicação de coletâneas que
representam cada um dos 15 eixos temáticos do XVI Colóquio Internacional
de Educação e Contemporaneidade: 1 Políticas Públicas para a Educação
Básica, Diversidade Étnico-racial e Legislação Educacional; 2 Educação
Inclusiva e Educação Especial; 3 Educação, Sociedade e Práticas
Educativas; 4 Formação de Professores, Memórias e História da Educação;
5 Ensino de Matemática e Ciências da Natureza; 6 Neuroeducação, Ensino
Página 1 de 5

www.coloquioeducon.com
de Ciências Humanas e Sociais e Linguagem; 7 Educação, Corpo e Gênero;
8 Educação, Inovação e Tecnologias; 9 Relação com o Saber; 10 Políticas de
Educação Superior; 11 Currículo, Gestão e Organização do Trabalho
Pedagógico; 12 Educação, Cultura e Arte; 13 Educação e Saúde; 14 Direito,
Sociedade e Contemporaneidade; 15 Pesquisa e Transdisciplinaridade.
PÚBLICO-ALVO
Poderão participar desta
pesquisadores Doutores.

chamada

pública,

preferencialmente,

Aceita-se a participação de doutorandos como organizadores contanto
que haja outro(a) organizador(a) selecionado para o eixo temático que
apresente o título de Doutor(a).
Cada livro poderá ter até três organizadores.
ATRIBUIÇÕES DOS ORGANIZADORES
Caberá aos organizadores selecionados neste Edital:
●

Divulgar amplamente as chamadas para publicação nas obras
organizadas.

●

Indicar pareceristas disponíveis para procederem à avaliação dos
artigos submetidos às chamadas do Colóquio.

●

Avaliar os artigos submetidos pelos participantes do XVI Colóquio
Internacional de Educação e Contemporaneidade, responsabilizando-se
pela indicação dos ajustes necessários e pela verificação das correções
subsequentes efetuadas, disponibilizando os artigos prontos para a
diagramação e publicação pela editora.

●

Participar das Sessões de Lançamento
amplamente os livros publicados.

das

Obras,

divulgando

É facultado aos organizadores a publicação de um artigo no livro
organizado, que será isento da taxa de publicação.
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CANDIDATURA
Os pesquisadores interessados em participar desta chamada deverão
prestar todas as informações solicitadas, bem como enviar uma foto de
perfil e um minicurrículo de até 10 (dez) linhas, tudo através do formulário
de cadastro (link).
Cada inscrito deverá indicar apenas um eixo temático para candidatura.
Após o envio do formulário de cadastro, será enviado e-mail confirmando
a inscrição.
Em caso de necessidade da Organização, poderão ser feitos ajustes na
alocação dos eixos temáticos por organizador(a) selecionado(a), sendo
este(a)
devidamente
consultado(a)
previamente
sobre
sua
disponibilidade e aceite da alteração.
AVALIAÇÃO DAS CANDIDATURAS
As candidaturas serão avaliadas pela Comissão Científica do XVI Colóquio
Internacional de Educação e Contemporaneidade, presidida pelo Prof. Dr.
Bernard Charlot.
São critérios de avaliação das candidaturas submetidas a esta chamada
pública a adequação e a pertinência da trajetória acadêmica e científica
do(a) candidato(a) ao eixo temático do XVI Colóquio Internacional de
Educação e Contemporaneidade indicado.
CRONOGRAMA
Inscrição das Candidaturas

25/5/2022 a 1/6/2022

Processo de Avaliação das Candidaturas
pela Comissão Científica

2/6/2022 a 6/6/2022

Comunicação aos Organizadores
aprovados

7/6/2022

Publicação das Chamadas para as
coletâneas

10/6/2022

Divulgação das Chamadas e recepção
dos manuscritos

10/6/2022 a 30/6/2022
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Avaliação dos artigos

10/6/2022 a 7/7/2022

Comunicação aos autores dos artigos
aprovados (sem correção e com
correção)

8/7/2022

Prazo final para devolução dos artigos
corrigidos pelos autores

15/7/2022

Revisão dos artigos e fechamento dos
volumes

16/7/2022 a 20/7/2022

Encaminhamento da versão final à Editora
para diagramação e publicação

20/7/2022

Publicação dos livros e Lançamentos

21/9/2022 a 23/9/2022

CHAMADAS PÚBLICAS PARA AS COLETÂNEAS
Na data indicada no cronograma, a Comissão Organizadora do XVI
Colóquio Internacional de Educação e Contemporaneidade (EDUCON)
divulgará em seu site e demais redes as chamadas públicas para a
recepção de artigos que poderão compor os e-books, devendo os autores
estarem regularmente inscritos no Colóquio, conforme normas presentes
em https://coloquioeducon.com/xvi/normas/.
As chamadas públicas ficarão disponíveis no site do Colóquio.
Caberá à Organização do Colóquio e aos Organizadores dos livros a ampla
divulgação das chamadas em suas redes de contatos (redes sociais, email, sites, etc.).
PUBLICAÇÃO DAS OBRAS
Findo os prazos das chamadas públicas para recepção dos artigos,
avaliações, ajustes e correções, a diagramação e a publicação ficarão a
cargo da editora contratada.
Os livros serão publicados de forma digital (e-book com ISBN) e em acesso
aberto no site do Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade e
da editora contratada, sendo aplicada uma licença Creative Commons
Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0), que permite o uso irrestrito, a
distribuição e a reprodução em qualquer meio desde que a publicação
original seja corretamente citada.
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DISPOSIÇÕES GERAIS
Não haverá cobrança de taxa nem remuneração aos organizadores para a
participação nesta chamada pública.
Os organizadores, ao inscreverem suas candidaturas, concordam com
todas as regras explicitadas neste Edital e autorizam a publicação da
chamada nos meios de divulgação estipulados pela Organização.
Os organizadores cederão os direitos autorais das obras, a título gratuito,
funcionando a submissão da proposta como prévia e expressa autorização
exigida pela Lei nº 9.610/1998.
Outras informações sobre o Evento podem obtidas no site
https://coloquioeducon.com/xvi , assim como dúvidas podem ser
esclarecidas pelo correio eletrônico: contato@coloquioeducon.com .
Os casos omissos serão resolvidos pelo presidente da Comissão Científica
e pela Coordenadora Geral do Colóquio.
Publicado em 24 de maio de 2022.
Profa. Dra. Veleida Anahi Capua da Silva Charlot
Líder do Grupo e Coordenadora Geral do Colóquio
Prof. Dr. Bernard Charlot
Vice-Líder e Presidente da Comissão Científica do Colóquio
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