
 
   

CHAMADA DE ARTIGOS 
SUBMISSÃO PARA CAPÍTULOS DE LIVRO (E-BOOK) 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

A Editora Amplamente Cursos é uma empresa em crescente expansão 

no mercado de publicação editorial de livros online, prestando serviços de 

qualidade e eficiência, garantindo a satisfação e confiança dos nossos 

clientes. A empresa busca a disseminação do conhecimento científico através 

da publicação de E-books em diversas temáticas e áreas distintas, 

possibilitando que pesquisadores e profissionais de todo país apresentem e 

compartilhem seus resultados de pesquisa. 

Em continuidade ao calendário anual de publicação, a Editora 

Amplamente Cursos está recebendo artigos para compor seu novo livro: 

 

● E-book História, cultura e sociedade brasileira: diálogos 

interdisciplinares. 

 

O E-book terá como organizadores Andreia de Rodrigues de Andrade, 

Fabiano Eloy Atílio Batista e João Antônio de Sousa Lira. 

As Indagações sobre o lugar da pesquisa no meio social surgem a todo 

momento, principalmente nesse início de século XXI em que o neofascismo, o 

neoliberalismo, a necro-política, a propagação de Fake News, bem como a volta 

de teorias infundadas bombardeiam a ciência em detrimento de crenças e 

mitos sem validação e comprovação no intuito de enaltecer concepções de 

mundo que desvalorizam a formação humana e o sujeito como processo sine 

qua non para o desenvolvimento social e econômico. 

Nesse sentido, a presente obra tem como objetivo reunir pesquisas 

sobre os eixos História, Cultura e Sociedade, a partir de bases 



 
   

epistemológicas e éticas, com a finalidade de apontar reflexões e discussões, 

críticas e atuais, que problematizam e teorizam sobre os múltiplos aspectos 

que se interseccionam na formação de nossa sociedade, uma vez que torna-se 

necessário as diversas formas de escrita sobre tais aspectos, através das 

mais variadas áreas do conhecimento 

Busca-se então, a partir de uma abordagem interdisciplinar, apontar as 

relações sociais, históricas e culturais brasileira, buscando expandir novos 

horizontes de pesquisas acerca de nossa cultura, que é sobretudo, marcada 

por disputas de poderes; heterogênea dada a miscigenação étnica na sua 

formação que possui uma ampla diversidade histórica e cultural oriunda da 

grande extensão territorial que gera, por finalidade, uma ampla gama de 

características específicas de cada região a serem analisadas a partir de seus 

contextos específicos: educacional, alimentício, sexual e de gênero, ritmos, 

cores e sabores, entre outros tão marcantes na formação do Brasil. 

Desse modo, este livro é a síntese da pluralidade de objetos, temas de 

pesquisa e pesquisadores de diversas áreas se concretizando como um 

processo de reflexões múltiplas. Assim, serão bem-vindos, nesta coletânea, 

textos na modalidade artigos, relatos de experiências, e bem como ensaio 

visual que reflitam sobre as distintas temporalidades e contextos que 

subsidiam debates e reflexões para se pensar os lugares das categorias 

História, Cultura e Sociedade Brasileira. 

Cada artigo aprovado irá compor o livro supracitado na forma de 

capítulo de livro, de acordo com a temática do texto. Os E-books serão 

publicados com ISBN (International Standard Book Number), bem como DOI 

(Digital Object Identifier) individual, por cada capítulo. 

O E-book ficará disponível para baixar gratuitamente, através do site 

da Editora Amplamente Cursos, entre outras plataformas indexadoras 

(ISBN, DOI, ORCID, EduCapes, REDIB, Publons, EndNote, Google 

Acadêmico, Internet Archive e Research Gate). 

 

 

• E-book História, cultura e sociedade brasileira: diálogos 

interdisciplinares será publicado em Julho. 

 

 

 

https://www.amplamentecursos.com/publicacoes-anteriores


 
   

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA SUBMISSÃO DE 

ARTIGOS 

Para realizar a submissão do artigo, o autor responsável poderá 

escolher uma das opções abaixo: 

● Opção 01: Realizar a inscrição e cadastro no site de submissão de 

artigos, no link: 

https://www.even3.com.br/ebookhistoriaculturaesociedadebrasileira 

OU 

● Opção 02: Enviar o arquivo de texto (artigo) e o comprovante de 

pagamento da taxa de publicação para o e-mail: 

publicacoes@editoraamplamente.com.br 

 

Cada autor poderá submeter de 01 a 03 artigos para avaliação em cada 

chamada, podendo, cada artigo, ter de 01 a 05 autores. 

Cada artigo deve ter as dimensões entre 08 e 15 laudas. Serão aceitos 

textos estruturados nas seguintes modalidades: 

● Pesquisa concluída; 

● Pesquisa em andamento; 

● Ensaio acadêmico; 

● Relato de experiência; 

● Ensaio visual. 

 

 

Os prazos para a submissão de artigos são: 

 

LOTES PERÍODO PARA 

SUBMISSÃO 

TAXA DE 

PUBLICAÇÃO 

Primeiro lote 23/04 a 15/06 R$ 300,00 

Segundo lote 16/06 a 30/06 R$ 400,00 

Terceiro lote 01/07 a 15/07 R$ 500,00 

 

https://www.even3.com.br/ebookhistoriaculturaesociedadebrasileira
https://www.amplamentecursos.com/produtos-e-pagamentos
mailto:publicacoes@editoraamplamente.com.br


 
   

  

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS 

ARTIGOS 

Os textos submetidos devem conter: título; nome e e-mail dos autores; 

resumo (100 a 300 palavras); palavras-chave (3 a 5); corpo do texto 

(introdução, fundamentação teórica, descrição metodológica, apresentação e 

discussão dos dados e conclusões) e referências. As referências devem estar 

adequadas às normas da ABNT (6022). Todo o trabalho deve conter de 8 a 

15 laudas. 

Os artigos devem estar escritos em word for windows; com 

espaçamento 1,5 e justificados; com margens esquerda e direita de 3 cm, 

margens superior e inferior de 3 cm. Devem ser digitados em fonte Times 

New Roman e com tamanho 12. 

Para facilitar a construção e formatação do texto, acesse o modelo 

clicando aqui. 

 

 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS  

O texto é avaliado às cegas por nossa Comissão de avaliação (Corpo 

Editorial), que poderá aprovar ou não, a publicação do texto como capítulo de 

livro. O parecer com o resultado será enviado por e-mail no prazo de 2 a 10 

dias úteis (contados após a submissão). 

A avaliação estará pautada nos critérios de pertinência e relevância da 

temática, escrita concisa, estruturação do arcabouço teórico, fidedignidade 

metodológica, profundidade de discussão e contribuições gerais para o campo 

de estudo. 

Caso seja aprovado, o autor receberá um parecer de avaliação. O 

resultado poderá vir com considerações e solicitações de mudanças, que 

devem ser feitas em um prazo de 5 dias. A não realização das mudanças 

solicitadas, implicará, automaticamente, na reprovação do texto. 

Caso seja recusado, o autor receberá um parecer com considerações e 

sugestões para alteração do texto. Após considerar e reestruturar o texto, 

permitimos uma nova submissão para avaliação. 

Não serão aprovados, em hipótese alguma, textos com abordagens 

preconceituosas e discriminatórias. 

 

https://0618a0b3-faee-432b-b78e-e89614c1011b.filesusr.com/ugd/b9c3ab_59a048732caa4b4d9e204caa613ed183.docx?dn=MODELO%20ARTIGO%20-%20HIST%C3%93RIA.docx
https://0618a0b3-faee-432b-b78e-e89614c1011b.filesusr.com/ugd/b9c3ab_59a048732caa4b4d9e204caa613ed183.docx?dn=MODELO%20ARTIGO%20-%20HIST%C3%93RIA.docx


 
   

 

TAXA DE PUBLICAÇÃO  

A publicação do artigo como capítulo de livro estará condicionada à 

aprovação do trabalho e ao pagamento da taxa de publicação, por trabalho 

aprovado. Essa taxa é única e cobrirá os custos relacionados à publicação, 

indexação, ISBN, DOI (geral e individual por capítulo), avaliação, divulgação, 

edição, publicação, manutenção da página de publicação, design gráfico, 

revisão, formatação, entre outros custos. 

 

LOTES PERÍODO PARA 

SUBMISSÃO 

TAXA DE 

PUBLICAÇÃO 

Primeiro lote 23/04 a 15/06 R$ 300,00 

Segundo lote 16/06 a 30/06 R$ 400,00 

Terceiro lote 01/07 a 15/07 R$ 500,00 

 

O pagamento da taxa de publicação poderá ser realizado via PIX, 

transferência/depósito bancário; boleto; e cartão de crédito (podendo 

parcelar em até 12 vezes, dependendo da operadora de cartão).  

Para tirar dúvidas e saber mais informações, entre em contato com 

nossa Central de Atendimento, por whatsapp: (84) 99707-2900. 

 

 

Certificação 

Após a publicação do E-book, todos os autores receberão por e-mail: 

● Certificado de Autoria de capítulo de livro; 

● Certificado de Publicação de capítulo de livro; 

Os certificados são válidos em todo país e podem ser utilizados, 

juntamente com o próprio E-book, em provas de títulos, processos seletivos, 

concursos públicos, comprovação de atividades acadêmicas, entre outras 

comprovações. 

 

 



 
   

Mais informações 

Acesse nossa página chamada de artigos em nosso site: 

https://www.amplamentecursos.com/chamada-de-artigos 

Conheça as Políticas Editoriais da Editora Amplamente Cursos: 

https://www.amplamentecursos.com/politicas-editoriais 

Conheça e adquira nosso SELO PESQUISADOR (OURO, DIAMANTE 

E RUBI) para ganhar incentivos e descontos na publicação de artigos em livro: 

https://www.amplamentecursos.com/selo-pesquisador 

Outras informações, entre em contato com nossa Central de 

Atendimento, por whatsapp: (84) 99707-2900. 

 

CRONOGRAMA GERAL E PRAZOS 

CRONOGRAMA 

Submissão de textos (1º Lote) 23/04 a 15/06 

Submissão de textos (2º Lote) 16/06 a 30/06 

Submissão de textos (3º Lote) 01/07 a 15/07 

Avaliação de textos 23/04/2021 a 15/07/2021 

Resultado de avaliação 23/04/2021 a 15/07/2021 

Envio do comprovante de pagamento e 

biografia do(s) autor(es) 

Até dia 17/07/2021 

Publicação do E-book Julho de 2021 

Certificados Em até 7 dias úteis após a 

publicação 

 

 

©Editora Amplamente Cursos 

©Amplamente Cursos e Formação Continuada 

CNPJ: 35.719.570/0001-10 

Central de Atendimento:     (84) 99707-2900 

www.amplamentecursos.com  
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