
CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO DE CAPÍTULO -  4 º LIVRO DO PANECÁSTICA 
PRAZO DE SUBMISSÃO DE CAPÍTULOS PRORROGADO 

  
Tema: Educação, Linguagem e Tecnologia 
  
Resumo da Proposta: 
O tema sugerido, para a chamada de publicação de capítulo, busca trabalhos que relatem 
experiências relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem ou formação de 
professores, no âmbito da educação, linguagem ou tecnologia. O livro constitui-se em 
uma proposta multidisciplinar e tem como pressuposto a produção de conhecimento 
acerca das experiências compartilhadas pelos distintos campus do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, dentro do Panecástica – Grupo de Estudos e 
Pesquisas sobre o Homem, Trabalho e Educação Profissional e Tecnológica. Neste livro 
serão aceitos, para análise, textos que apresentem discussões e/ou pesquisas 
convergentes ao tema proposto.  
  
Organizadoras: 
Profa. Dra. Kamylla Pereira Borges 
Profa. Ma. Lidiane de Lemos Soares Pereira 
Profa.Dra. Suzana Lopes de Albuquerque  
 
As propostas deverão ser encaminhadas até o dia 24/04/2020   24/05/2020 
A devolutiva será dada para os autores até o dia 24/05/2020   24/06/2020 
  
Enviar a proposta para o e-mail orglivropanecastica@gmail.com, na seguinte formatação: 
  
Número de páginas: entre 12 e 15. 
Margem: 3 cm (esquerda e superior); 2 cm (direita e inferior). 
Espaçamento: 1,5. 
Título: Fonte Times 12, em caixa alta, negrito e centralizado. 
Espaço 
Autores: Fonte Times 12, itálico e à direita. 
Espaço 
Instituição: Fonte Times 12, justificado. 
Espaço 
Apresentação: Breve resumo do capítulo para situar o leitor (com no máximo 150 palavras). 
Subtítulos: Fonte Times 12, negrito. 
Texto: Fonte Times 12. 
Citação direta (até três linhas): Fonte Times 12 entre aspas (não colocar em itálico) no corpo do texto. 
Citação direta (acima de três linhas): Fonte Times 10, recuado 4 cm, espaço simples (12 pt antes e 12 pt 
depois). 
Referências:  
ABNT com utilização de itálico para marcação (de título, periódico etc.). 
Espaçamento simples com (6 pt depois) e alinhado à esquerda. 

  
IMPORTANTE: Esta publicação será realizada por uma editora particular e, portanto, 
envolve custos. O valor aproximado será de 400,00 reais por cada capítulo. Saberemos a 
quantia exata a ser paga somente após a organização e entrega do material. A data de 
pagamento será avisada posteriormente, quando recebermos essa informação da editora 
responsável. 
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