
 

Edital 01/2022 

Submissão de proposta para organização de livro   

Este edital visa receber propostas para a organização de livro para o semestre 2022.2, nas áreas e 

temas: 

I Ciências Humanas:  

Letras 
Literatura distópica; 
Literatura fantástica; 
Clássicos da literatura universal; 
Escritores: Conceição Evaristo, Lima Barreto, Jorge Amado, Machado de Assis, Lygia Fagundes 
Telles, Itamar Vieira Junior. 
Literatura contemporânea; 
Teoria literária; 
Análise de discurso em textos literários; 
Folclore brasileiro. 
- 
Línguas indígenas brasileiras; 
Discursos sobre fake news e pós-verdade;  
Discussões sobre linguagem neutra; 
Pesquisas sobre redes sociais e sociedade; 
Linguística aplicada; 
Método em letras. 
 

História 

Análise de discurso de posse dos presidentes do Brasil; 
Ensino de história; 

História do Brasil; 

História da arte; 

Memória coletiva; 

Registros de guerras; 

Documentos epistolares; 

Diáspora africana; 

Patrimônio histórico-cultural. 

 

Filosofia 

Filósofos brasileiros contemporâneos; 

Filosofia moderna; 

Filosofia clássica; 

Filosofia da linguagem; 

Filosofia e metodologia; 

Filosofia Francesa; 

Filosofia Alemã; 

Filosofia oriental. 

Antropologia 
Antropologia e linguística; 
Claude Lévi-Strauss; 



Cultura indígena na América Latina; 
Antropologia e nutrição; 
Antropologia e gastronomia brasileira; 
Antropologia urbana; 

Estudos da cultura: Subcultura, contracultura, cultura de massa, indústria cultural… 
 

Psicologia 

Psicologia comportamental; 

Saúde mental; 

Psicologia e educação; 

Psicologia social. 

 

Educação 

Educação inclusiva; 
Desafios da educação durante o isolamento social; 
Metodologias e práticas didáticas educacionais;  
Metodologias ativas; 

Avaliação; 

Psicopedagogia; 

Educação ambiental; 

Crises na educação; 

Alfabetização; 

Educação financeira. 

Política: 

Tensões políticas; 

Geopolítica; 

Política e redes sociais; 

Práticas e Estratégias políticas contemporâneas.  

 

II Ciências Sociais Aplicadas: 

Direto 
Direito penal; 
Direito e comunidades indígenas no Brasil; 
Liberdade de expressão; 
Direito e sociedade; 
Direito e semiótica; 
Desafios do direito na contemporaneidade; 
Direito eleitoral; 
Direito e informatização do trabalho. 
 

Administração 

Administração estratégica; 

Administração no mundo contemporâneo; 

Gestão; 

Administração e logística. 

Economia 

Empreendedorismo. 



Economia solidária; 
Economia e sustentabilidade; 
Economia e direito; 
Economia familiar. 
 
Serviço social 

Envelhecimento e sociedade; 

A proteção da infância e da adolescência; 

Pobreza e desigualdade social. 

Urbanismo 

Modernização das cidades; 

Urbanismo sustentável; 

Planejamento urbano. 

 

1.  Das normas para elaboração do resumo: 

1.1 Ser objetivo e direcionar o público que deseja alcançar; 

1.2 Apresentar tema, conceitos/autores que fundamentam a proposta; 

1.3 Incluir três palavras-chaves; 

1.4 Elaborar um resumo com título, contendo entre 300 e 600 caracteres. 

 

2. Do currículo Lattes do/da organizador(a): 

2.1 Ter titulação mínima de mestre ou doutor/doutorando para organizar; 

2.2 Aceita-se até dois (2) organizadores (as) por volume, no máximo; 

2.3 É necessário que o/a organizador (a) seja formado e especializado, com produção 

e publicação na área específica do livro que deseja organizar. 

 

3. Das obrigações do/da organizador(a): 

3.1 Divulgar a chamada em parceria com a Editora; 

3.2 Ler os artigos e emitir parecer técnico sobre aceite ou não dos textos para 

publicação; 

3.3 Elaborar a apresentação do livro 

3.4 Propor um sumário, indicando a ordem dos textos aceitos. 

 

4. Das vantagens para o/a organizador(a): 

4.1 Difundir conhecimento e produção escrita, contribuindo para o registro de 

pesquisas realizadas; 

4.2 Publicação gratuita de um capítulo no livro organizado; 

4.3 Registro de ISBN como organizador de livro para fins de pontuação no Currículo 

Lattes. 

 

5. Das formas de publicação e divulgação do livro: 

5.1 Os livros serão publicados, de acordo com o cronograma da Editora, no site da 

Bordô-Grená para ampla divulgação gratuita; 

5.2 Os livros não serão comercializados. O acesso a eles, para leitura online ou 

download, será totalmente gratuito. 

 



Pesquisadores interessados podem enviar a proposta e o currículo Lattes para nosso e-mail 

[bordogrena@editorabordogrena.com] até o dia 20/06/2022. 


