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CHAMADA PÚBLICA 

Edital 1/2020 

 

Maceió, Alagoas, 22 de maio de 2020 

 

DO OBJETO 

1. A Editora Café com Sociologia, juntamente com a comissão editorial, torna público o 

presente edital que estabelece as normas e convida os/as interessados/as para a submissão 

de textos, que, após aprovados, serão publicados como capítulos de livros digitais 

organizados por Cristiano das Neves Bodart e Roniel Sampaio-Silva. 

 

DAS OBRAS A SEREM PUBLICADAS 

2. Serão publicados três livros digitais que integrarão a série “O que é?”, assim 

estruturados: 

2.1. Livro 1: Conceitos fundamentais da Sociologia; 

2.2. Livro 2: Conceitos fundamentais da Antropologia e; 

2.3. Livro 3: Conceitos fundamentais da Ciência Política. 

3. Tais obras terão como público-leitor prioritário os alunos do ensino médio. 

4. Os livros serão registrados na Câmara Brasileira do Livro, sendo atribuído ISBN e 

Ficha Catalográfica, possuindo comissão editorial e científica qualificada.  

5. A critério da Editora Café com Sociologia os livros poderão ser publicados em versão 

física e comercializados em diversas livrarias online. 

 

DOS PRAZOS PARA AS SUBMISSÕES 

3. A editora recebe submissão dos textos até as seguintes dados, de acordo com os livros: 

3.1.Livro 1: até 10 de julho de 2020; 

3.2. Livro 2: ate 25 de julho de 2020 e; 

3.3. Livro 3: até 10 de agosto de 2020. 
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4. À critério da Comissão editorial e dos organizadores esses prazos podem se 

prorrogados. 

 

DAS ÁREAS TEMÁTICAS 

5. Os textos devem se enquadrar em uma das três temáticas das Ciências Sociais 

(Sociologia, Antropologia ou Ciência Política), cujo público-leitor prioritário são os 

alunos do ensino médio. O texto deve abordar um conceito basilar (ver sugestões no 

anexo 2). 

 

DA SUBMISSÃO 

6. As submissões deve atender aos seguintes requisitos: 

6.1. Deve estar escrito em Língua Portuguesa, respeitando as regras ortográficas 

e gramaticais e com linguagem apropriada ao ensino médio; 

6.2. O(s) texto(s) podem ser produzido em coautoria (2 autores), respeitando os 

seguintes perfis: 

O primeiro autor deve enquadrar-se em um dos seguintes perfis, além de ser 

filiado à ABECS, com anuidade de 2020 paga:  

6.2.1. Ser graduado em Ciências Sociais/Sociologia, com mestrado (ou 

mestrando) ou doutorado em qualquer área;  

6.2.2. Ser graduado em Ciências Sociais/Sociologia e autor de artigo 

científico publicado em periódico qualificado pela Capes entre A1 e B4 

(Qualis-Periódicos) ou de capítulo de livro com ISBN; 

6.2.3. Professores do ensino superior com mestrado ou doutorado em 

qualquer área e com publicações (ao menos duas) sobre o ensino de 

Sociologia; 

O segundo autor deve enquadrar-se em um dos seguintes perfis:  

6.2.4. Licenciados em Ciências Sociais/Sociologia filiados à ABECS e 

com a anuidade de 2020 paga; 

6.2.5. Estudantes do curso de Licenciatura de Ciências Sociais/Sociologia 

filiados à ABECS e com a anuidade de 2020 paga; 

6.2.6. Mestres, mestrandos e doutores em outras áreas das Humanidades 

não filiados à ABECS; 

6.2.7. Professores que estejam lecionando a disciplina de Sociologia no 

ensino médio ou superior filiados ou não à ABECS. 
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Mais informações de como se filiar e pagar a anuidade de 2020 em: 

https://abecs.com.br/anuidade-valores/; 

 

6.3. Os textos não devem conter fotos, sendo permitido apenas o uso de esquema, 

fluxograma, quadro e tabela (em escala de cinza ou P&B). Os textos deverão ter 

entre 4 e 8 páginas (incluindo as referências, indicações de leitura e atividade 

pedagógica), atendendo a formatação e estrutura prevista neste edital (ver modelo 

AQUI); 

6.5. Os autores podem submeter apenas um texto para cada um dos livros; 

6.6. Serão aceitas apenas as submissões realizadas por meio do formulário disponível em: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVvFkw8-l9KK9OHT3y7ClkmiJ7gJ6XNeDW6v4Gy3kPXvo_YQ/viewform 

 

 

DA AVALIAÇÃO 

7. Todos os textos recebidos serão avaliados por uma comissão científica constituída por 

mestres e doutores, indicada pela Diretoria da Associação Brasileira de Ensino de 

Ciências Sociais (ABECS). 

7.1. Os textos recebidos receberão uma das seguintes classificações: 

7.1. Aprovado para compor o livro; 

7.1.1. Aprovado para compor o livro com recomendações de ajustes; 

7.1.2. Recusado para compor o livro, mas indicado para ser publicado (com 

ou sem indicações de ajustes) no Blog Café com Sociologia (por 

motivos outros, que não relacionados à qualidade); 

7.1.3. Recusado. 

8. Será considerado na avaliação: 

8.1. Atendimento à proposta dos livros; 

8.2. Qualidade textual; 

8.3. Qualidade teórica; 

8.4. Adaptação da linguagem para o ensino médio; 

 

FORMAS DE DIVULGAÇÃO DAS OBRAS 

8. A distribuição da versão e-book (Epub e PDF) será gratuita, sendo disponibilizados 

nos canais online do Blog Café com Sociologia e no site da ABECS. 

https://abecs.com.br/anuidade-valores/
https://cafecomsociologia.com/wp-content/uploads/2020/06/Modelo_Serie-O-que-e-cafecomsociologia.docx
https://cafecomsociologia.com/wp-content/uploads/2020/06/Modelo_Serie-O-que-e-cafecomsociologia.docx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVvFkw8-l9KK9OHT3y7ClkmiJ7gJ6XNeDW6v4Gy3kPXvo_YQ/viewform
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9. Os livros poderão, à critério da Editora, ser publicados em formato físico e 

comercializado pela Editora à preços acessíveis, disponibilizando em diversas livrarias 

online. 

 

CONTRAPARTIDAS 

11. Os autores que tiverem seus textos aprovados para serem publicados nos livros 

assumem a responsabilidade da revisão gramatical e ortográfica de seus textos, o que 

deverá ocorrer da seguinte forma: 

11.1. Contratando profissional qualificado(a) para realizar a revisão da versão 

final do texto aprovado, enviando uma declaração emitida por ele(a) constando 

formação, nome, CPF e telefone de contato; 

11.2. Pagando ao profissional contratado pelos organizadores, cujo valor pode 

variar de 4 a 7 reais por página (a depender do valor em vigor no momento da 

contratação). 

12. A editora e os organizadores assumirão os custos com diagramação, ISBN, Ficha 

Catalográfica produzida por profissional da área, capa exclusiva. 

 

CRONOGRAMAS 

13. As etapas seguirão o cronograma a seguir: 

Livro 1: Conceitos fundamentais de Sociologia 

Submissão dos textos Até 10 de julho de 2020 

Avaliação da Comissão Científica 11 a 20 e julho de 2020 

Avaliação da Comissão Editorial 21 a 30 de julho de 2020 

Resultado da seleção 01 de agosto de 2020 

Entrega do texto revisado segundo os pareceres 10 de agosto de 2020 

Entrega do texto com a revisão gramatical 20 de agosto de 2020 

Lançamento dos livros em formato E-books 20 de setembro de 2020 

Livro 2: Conceitos fundamentais de Antropologia 

Submissão dos textos Até 25 de julho de 2020 

Avaliação da Comissão Científica 26 a 09 e agosto de 2020 

Avaliação da Comissão Editorial 10 a 19 de agosto de 2020 

Resultado da seleção 20 de agosto de 2020 

Entrega do texto revisado segundo os pareceres 30 de setembro de 2020 

Entrega do texto com a revisão gramatical 10 de setembro de 2020 

Lançamento dos livros em formato E-books 10 de outubro de 2020 
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Livro 3: Conceitos fundamentais de Ciência Política 

Submissão dos textos Até 10 de agosto de 2020 

Avaliação da Comissão Científica 11 a 20 e agosto de 2020 

Avaliação da Comissão Editorial 21 a 30 de agosto de 2020 

Resultado da seleção 01 de setembro de 2020 

Entrega do texto revisado segundo os pareceres 10 de setembro de 2020 

Entrega do texto com a revisão gramatical 20 de setembro de 2020 

Lançamento dos livros em formato E-books 20 de outubro de 2020 

 

13.1. À critério da comissão editorial e dos organizadores esse cronograma pode 

ser alterado, sendo os autores previamente comunicados. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

14. Os participantes, ao efetivarem suas submissões, concordam com todas as regras 

explicitadas neste Edital e autorizam a publicação do/s trabalho/s nos livros e demais 

meios de divulgação estipulados pelas Comissões Editorial e Científica, sendo os únicos 

responsáveis pela autoria e conteúdo apresentado. 

15. Não haverá remuneração para a participação nesta chamada pública. 

16. Os autores cederão os direitos autorais dos trabalhos submetidos para a Editora Café 

com Sociologia, a título gratuito, funcionando a submissão do trabalho como prévia e 

expressa autorização exigida pela Lei n. 9.610/1998. 

17. Após a data prevista da chamada, se não houver submissões em número suficiente 

para publicação em livro, a Comissão Editorial se reserva o direito de suspender ou 

cancelar este edital, ou convidar autores para fechar o número de trabalhos necessários 

para a publicação dos livros. 

18. Mais informações poderão ser obtidas pelo correio eletrônico: 

cristianobodart@gmail.com 

19. Os casos omissos serão resolvidos pelas pela Comissão Editorial e pelos 

organizadores dos livros. 

 

ORGANIZADORES DA SÉRIE: Cristiano das Neves Bodart e Roniel Sampaio-Silva 

CONSELHO EDITORIAL  

Presidente   Cristiano das Neves Bodart 

Vice-presidente  Roniel Sampaio-Silva 

Chefe Téc. Editorial Cassiane da C. Ramos Marchiori  

César Alessandro Sagrillo Figueiredo 

mailto:cristianobodart@gmail.com
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Fernanda Feijó 

Thiago de Jesus Esteves 

Thiago Ingrassia Pereira 

Editora Café com Sociologia 

Prefixo Editorial: 80282 

CNPJ: 32.792.172/0001-31 

Rua Manoel Fernandes da Silva, n. 23, Quadra E, Tabuleiro dos Martins Maceió-Alagoas, CEP. 57081011 
 

ANEXO 1 

Baixar AQUI o modelo com a formatação e estrutura do texto  

 

ANEXO 2 – Alguns exemplos de conceitos (outros conceitos podem ser escolhidos, 

além desses listados). 

 

Livro 1 – Conceitos fundamentais da Sociologia escolar 

 

Socialização; gênero; discurso; divisão social do trabalho; capitalismo; burocracia; 

anomia; consumismo; comunidade; tipo ideal; racionalização; alienação; classes sociais; 

estrutura; dialética; estratificação social; capital simbólico; epistemologia; positivismo; 

proletariado; socialismo; reprodução social; modos de organização social; sistema social; 

coerção social; determinismo social; instituição social; interação social; papeis sociais; 

habitus; configuração; etc. 

 

Livro 2 – Conceitos fundamentais da Antropologia escolar 

 

Cultura; etnocentrismo; indústria cultural; indústria de massa; estruturalismo; 

colonialismo; ritual; símbolo; religião; subcultura; etnografia; etnia; contracultura; 

antropologia cultura; etnometodologia; patriarcado; pluralismo; relativismo cultura, 

civilização; padrões culturais; parentesco, relações raciais, etnicidade; identidade; cultura 

material; cultura imaterial; etnologia; hegemonia; eugenia; interculturalidade; 

multiculturalismo;  xenofobia; minorias; ações afirmativas; parentesco; etc. 

 

Livro 3 – Conceitos fundamentais da Ciência Política escolar 

 

Movimentos sociais; Estado; cidadania; política; sociedade civil; poder; associativismo; 

feminismo; neoliberalismo; keynesianismo; regimes políticos; sistemas de governo; 

contradição; estado-nação; fascismo; totalitarismo; autoritarismo; organismos 

https://cafecomsociologia.com/wp-content/uploads/2020/05/Modelo_Série-O-que-é.docx
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internacionais; direitos humanos; instituições políticas; democracia; participação cívica; 

governança; globalização; partidos políticos; sufrágio universal; esfera pública; 

panoptismo; monopólio; extremismo político; sistemas partidários; etc. 

 

 

 

 

 

Anexo 3 – Prováveis capas: 
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