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São Paulo, 20 de outubro de 2020. 
 

Edital 2020/90 - CTD 

CHAMADA DE ARTIGO PARA PUBLICAÇÃO EM EBOOK 
 
 

 
Prazo de submissão: 15/12/2020. 
Publicação no primeiro semestre de 2021. 
 
 
Tema: Currículo, Tecnologias Digitais e Língua Portuguesa: Diálogos (im)possíveis 
 
A proposta da coletânea consiste em apresentar um conjunto de textos sobre o ENSINO, a APRENDIZAGEM ou a 
PRÁTICA de LÍNGUA PORTUGUESA, argumentando sobre as relações, contradições, possibilidades e limites, enfim, 
interfaces, com algum dos seguintes campos teóricos: Tecnologias Digitais (cultura digital e letramentos) ou Currículo 
ou Formação de Professores. Os textos serão valorizados para o aceite se apresentarem discussões no tocante às 
prescrições curriculares apresentadas na BNCC – Base Nacional Comum Curricular, em sua última versão, para a área 
de língua portuguesa, seja ela do ensino fundamental ou médio.  
 
Organizadores: Alaim Souza Neto, Fernanda Luiza de Faria e Keysy Solange Costa Nogueira 
 
Editora: Pimenta Cultural 
 
Observação: O livro terá ISBN, Ficha Catalográfica e DOI1. Todas as Regras Capes são seguidas para uma boa avaliação 
dos livros no Qualis Livros.2 
 
 
REGRAS DE SUBMISSÃO 
 
Enviar ARTIGO COMPLETO conforme as regras a seguir: 
 

- Aceitam-se contribuições de mestrandos, mestres, doutorandos e doutores3. 
- O texto deve ter entre 12 e 15 páginas; 
- Máximo de 10 de autores por capítulo. 
- Serão aceitos artigos inéditos ou que já tenham sido publicados em anais de congressos, simpósios ou 
seminários; 
- Aceitam-se artigos redigidos em português, espanhol e inglês; 
- A editora conta com Comitê Científico e os textos são submetidos à avaliação por pares; 
- Não havendo submissões suficientes, a Editora poderá realocar o texto para publicação em outra obra 
organizada com tema compatível. 
- A Pimenta Cultural reunirá os artigos por linhas de estudo, sendo o encadeamento dos trabalhos realizado a 
critério dos organizadores da obra. 
 

 
 

1 Atribuição de DOI pela Crossref, a maior associação de editores e instituições do mundo. DOI significa Digital Object Identifier, ou seja, 
Identificador de Objeto Digital.  

2 Ver todas as regras em: https://www.pimentacultural.com/qualis-livros 

3 Autores(as) graduandos(as), graduados(as) ou com pós-graduação lato sensu podem publicar desde que em coautoria com o(a) orientador(a) que 
tenha o título de Doutor. 
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SUBMISSÃO 
 

Enviar o artigo para o e-mail livro@pimentacultural.com. 
Anotar no assunto do e-mail: ˜Edital Especial CDT – envio de artigo˜. 

 
 
PUBLICAÇÃO 
 

Visando maior pontuação das obras no Qualis Livros da Capes, todos os eBooks são distribuídos gratuitamente 
(Licenças Creative Commons: CC BY-NC-ND 4.0) em diversas redes de compartilhamento, entre elas: site 
Pimenta Cultural, Google Books, Academia.edu, Dropbox, entre outras plataformas que a editora achar 
pertinentes à publicação. 

 
 
TAXA DE PUBLICAÇÃO 
 

Os(as) autores(as) com artigos selecionados deverão assumir a taxa de publicação no valor de R$ 156,25 por 
capítulo. A obra será publicada apenas no formato eBook. O pagamento deverá ser realizado em uma parcela. 

 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Casos particulares e omissões serão avaliados pela Editora Pimenta Cultural. 
 
Dentro dos prazos, poderão ser solicitadas eventuais alterações, correções ou sugestões no texto. 
 
Os artigos publicados são de responsabilidade dos(as) autores(as). 

 
A Pimenta Cultural se reserva o direito de prorrogação ou cancelamento desta chamada. 
 
Fica a critério da Editora todas as definições referente ao formato da obra, mídia em qualquer suporte, forma 
de publicação impressa, quantidade de edições, confecção artística, definição de preço, representantes, 
distribuidores, plataformas de compartilhamento e o que mais for pertinente à publicação, podendo fazer 
quaisquer modificações no que se refere à comercialização ou distribuição.  
 

 
DEMAIS DÚVIDAS 

 
E-mail: livro@pimentacultural.com  
WhatsApp: (11) 96766-2200 
 
 

NORMAS PARA OS ARTIGOS 

Título: caixa alta e baixa, centralizado, negrito, fonte Times New Roman, corpo 14, sem espaçamento entre as linhas, 
manter o título sozinho na primeira linha do arquivo. 

Subtítulo (se houver) caixa alta e baixa, centralizado, sem negrito, fonte Times New Roman, corpo 12, sem 
espaçamento entre as linhas, utilizar a segunda linha do arquivo. 

Nome do(s) autor(es): caixa alta e baixa com minicurrículo de até 10 linhas por autor(a), ambos inseridos diretamente 
no sistema de submissão da Pimenta Cultural. Não inserir essas informações no corpo do artigo.  
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Resumo: corpo 11, alinhamento justificado, espaçamento entrelinhas simples, entre 5 e 10 linhas. 

Palavras-chave: no mínimo três e no máximo cinco. 

Corpo do texto - Os artigos devem ser escritos no formato de página A4, margens de 3cm, fonte Times New Roman, 
corpo 12, espaçamento com entrelinhas 1,5, texto contendo de 12 a 15 páginas incluindo as referências bibliográficas. 
Os títulos não devem ser numerados e deverão estar em corpo 14, negrito. Imagens, gráficos, tabelas e ilustrações 
devem estar no corpo do texto e em boa resolução para visualização em tela, devem também conter as devidas 
legendas e fontes em tamanho 10 logo abaixo das mesmas. Citações com até 3 linhas devem ser incorporadas ao 
texto. Citações acima de 3 linhas devem estar com recuo de 4cm, corpo 11. As notas de rodapé, somente as 
explicativas, devem vir em tamanho 10 e numeradas em sequência. 

O corpo do texto deve ter, obrigatoriamente: introdução (apresentação, objetivos, metodologia, principais teóricos e 
resultados), capítulo de discussão teórica, capítulo de análise dos dados, considerações finais e referências. 

Referências: devem estar de acordo com as Normas da ABNT.   


