CHAMADA PARA RECEBIMENTO DE ORIGINAIS PARA A COLEÇÃO EDUCAÇÃO

1. REALIZAÇÃO
Esta chamada é uma iniciativa da Caravana Grupo Editorial para a Coleção
Educação.
Somos a casa de Olavo Romano, Presidente Emérito da Academia Mineira de
Letras e homenageado da Bienal Mineira do Livro 2020–22. Estamos nos
consolidando na cena literária contemporânea, agregando escritores e
escritoras de longa trajetória e iniciantes, no Brasil e no exterior, em projetos
sustentáveis e de qualidade, levando a obra de cada um/a às mãos dos leitores
e leitoras. Esperamos ampliar nossa presença no mercado nacional e
latino-americano, em especial, em parceria com a Caburé Libros, em Buenos
Aires, a principal livraria independente da Argentina, da qual orgulhosamente
somos sócios. A partir dessa conexão e de um novo ciclo de crescimento,
convidamos você a embarcar na nossa Caravana, enviando o seu original para
a Coleção Educação.

2. OBJETIVO
Publicar trabalhos completos e inéditos nos gêneros coletânea, dissertação,
ensaio, monografia e tese que resultem de pesquisas, de experiências e
reflexões sobre os grandes temas que mobilizam os movimentos sociais,
profissionais e ativistas da educação, sobretudo no Brasil, na América Latina,
na África, e que inspirem políticas e práticas criativas em direção a uma
educação e a uma sociedade democráticas e igualitárias, sem racismo, sem
LGBTQIA+fobias, sem violências, sem preconceitos e discriminação de
qualquer natureza.
2.1 – Serão priorizadas a publicação de obras que dialoguem com
epistemologias que valorizem as culturas, as experiências e projetos
político-pedagógicos dos povos originários, quilombolas, feministas e dos

www.caravanagrupoeditorial.com.br

movimentos sociais democráticos, escritas por ativistas e profissionais da
educação básica e superior que dialoguem com esse ideário.
3. INSCRIÇÃO
3.1 – Os originais podem ser enviados de 11 de janeiro de 2022 até 20 de
fevereiro de 2022, os quais serão avaliados pelo Conselho Editorial da
Coleção Educação.
3.2 – O material deverá ser enviado na seguinte formatação: Fonte Arial,
tamanho 12, margem padrão, espaçamento entre linhas de 1,5 e alinhamento
justificado.
3.3 – É necessário o envio completo da obra para avaliação do material para
o e-mail originais@caravanagrupoeditorial.com.br.
3.4 – No campo “assunto”, inserir CHAMADA COLEÇÃO EDUC 2022, nome
do autor e título do livro. Como no exemplo: CHAMADA COLEÇÃO EDUC
2022 – Maria da Silva – Os caminhos percorridos.
3.5 – Caso a obra tenha mais de um autor, colocar no campo “assunto”
apenas CHAMADA COLEÇÃO EDUC 2022 e título da obra, e no corpo do
e-mail os nomes dos autores.

Como no exemplo: CHAMADA COLEÇÃO

EDUC 2022 – Os caminhos percorridos.
3.6 – Em outro anexo, no mesmo e-mail, o autor deverá enviar currículo
lattes e resumo da obra com até 1.500 caracteres, também em Word.
3.7 – Todo e qualquer documento, além desses, serão desconsiderados.
Pedimos, ainda, não acrescentar prefácio, apresentação e/ou outros
paratextos às obras, sob pena de desclassificação.
3.8 – Os textos enviados serão adaptados ao formato ensaio, atendendo aos
requisitos desta chamada.

4. AVALIAÇÃO
4.1 – Os textos originais serão avaliados pelo Conselho Editorial da Coleção
Educação formado por pesquisadores na área.
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4.1 – Um parecer será enviado até 45 dias, após o encerramento do prazo
de envio do original. E, o resultado será publicado no site e nas redes sociais
da Editora.
4.2 – Para autores cujo trabalho obteve parecer de “não aceito”, o Conselho
Editorial não aceitará recursos da decisão.

5. OUTRAS INFORMAÇÕES
Os autores selecionados assinarão contrato de cessão de direitos autorais com
a Caravana, com duração de 2 anos. Outras modalidades de publicações
também poderão ser propostas à Editora, sendo a previsão de publicação dos
trabalhos no decurso de 2022.

Conselho Editorial:
Benjamin de Almeida Neves – UFMT
Carolina Alves – UNIRIO
Catarina de Almeida Santos – UNB
Cheron Zanini Moretti – UNISC (Coord.)
João Colares da Mota Neto – UEPA
Luciano Mendes de Faria Filho – UFMG (Coord.)
Viviane de Bona – UFPE

Leonardo Costaneto
Editor-chefe

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2022.
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