
INSTITUTO ETHOS COGITARE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E 

TERAPIAS NATURAIS  

CHAMADA PÚBLICA  

PUBLICAÇÃO DE E-BOOK SOBRE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL E 

CONVIVÊNCIA COM O COVID-19 NAS ESCOLAS 

 

O Instituto Ethos Cogitare de Desenvolvimento Humano e Terapias Naturais torna público o 

presente Edital, que dispõe sobre a escolha de escritos para publicação de e-book diretamente 

ao tema educação socioemocional relacionados à pandemia da síndrome respiratória grave – 

COVID 19.  

Por este Edital será publicado um e-book com 10 textos que perpassa as Experiências Práticas 

de Educação Emocional em Tempos de COVID-19 nas Escolas.  

 

1.OBJETO 

O Instituto Ethos Cogitare de Desenvolvimento Humano e Terapias Naturais torna público o 

presente EDITAL para seleção de propostas de escritos acerca da educação socioemocional 

relacionadas à pandemia da síndrome respiratória grave – COVID 19, voltadas para a 

divulgação de produção de estudantes, diretores, professores, com vistas a publicar textos 

autorais, em coautoria e/ou coletâneas no formato de e-books para potencializar a produção da 

instituição.  

Escritos de Experiências e Práticas de Educação perpassam as Experiências Práticas de 

Educação em Escolas Públicas Brasileiras.  

 

2.OBJETIVO 

Este edital busca realizar a publicação de 10 textos em formato eletrônico (e-book) com vistas 

a tornar visível experiências e práticas resultantes de Experiências Práticas de Educação 

Emocional em Tempos de COVID-19 nas Escolas Públicas Brasileiras. 

  

3.FORMATO DOS ESCRITOS 



Os escritos podem ser feitos no formato de redação, poesia ou poema, podendo ser escritos 

por Gestores de escolas, Professores, Psicólogos, Pedagogos, Assistente Social, Estudantes; 

sendo os referidos textos publicados em Língua Portuguesa.   

                                                                                                  

4.ORIENTAÇÃO PARA PRODUÇÃO DOS TEXTOS 

- Os escritos originais devem digitados no editor de texto Word no formato do papel A4, com 

margem de 3 cm a esquerda e superior, 2 cm a direita e inferior, fonte Times New Roman, 

corpo do texto tamanho 12, e 10 para legendas e citações, espaço entre linhas de 1,5 cm entre 

linhas, de 1 a 8 páginas; 

- Texto deve apresentar problemática, objetivo, metodologia e resultado e/ou reflexões sobre a 

experiência e considerações; 

- Textos que explicitem experiências de práticas educativas para lidar com a pandemia como 

orientações, exercícios de relaxamentos, práticas integrativas, jogos cooperativos, experiência 

de educação emocional realizadas remotamente, entre outros; 

- Os textos em forma de redação, devem seguir as normas da ABNT, se necessário for. 

 

5.ORIENTAÇÃO ACERCA DOS INDICADORES PARA A ANÁLISE DOS TEXTOS 

Os escritos serão avaliados considerando:  

1) Coerência acerca do tema educação socioemocional e convid-19;  

2) Contextualização da experiência;  

3) Inovação;  

4) Criatividade;  

5) Criticidade;  

6) Argumentação;  

7) Adequação à língua portuguesa (recomenda-se revisão do texto);  

8) Adequação as normas da ABNT (quando houver citação). 

 

6.EQUIPE DE SELEÇÃO DOS TEXTOS 

A seleção de textos será feita pela equipe do Instituto do Ethos Cogitare, composta por 3 

avaliadores que irão avaliar se os textos estão dentro das exigências deste edital.  



 

7.ENVIO DOS TEXTOS 

Os textos deverão ser enviados via e-mail para o endereço eletrônico: 

institutoethoscogitare@gmail.com com o título: Textos E-Book Educação Socioemocional. 

 

8.CRONOGRAMA 

 

9.Lançamento do E-book 

O E-book será lançado em Webnário com os autores dos textos selecionados e para 

convidados.  

 

 

 

 

Equipe Editorial do Instituto Ethos Cogitare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 10.2020 / 15.11.2020 Envio dos textos por via eletrônica (e-mail). 

15.11.2020/15.12.2020 Análise dos textos 

20.12.2020 Resultado dos textos selecionados 

20.12.2020/ 20.01.2021 Produção do E-book 

21.01.2021 Publicação do E-book  

mailto:institutoethoscogitare@gmail.com


ANEXO I 

 

DECLARAÇÃO DE ACEITE DAS NORMAS DE SUBMISSÃO 

EDITAL N. 01/2020/ INSTITUTO ETHOS COGITARE 

 

Eu, __________________________________________________________________, 

nacionalidade________________________, CPF/Passaporte no ___________________, 

autor (a) / organizador(a) da proposta de publicação 

intitulada:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________, 

declaro, para fins de comprovação, que estou ciente e concordo com as normas estabelecidas 

no Edital de No 01/2020/ Instituto Ethos Cogitare - Programa de Publicação de E-books. 

 

_______________, ______ de _______________ de 20__. 

 

_______________________________ 

Assinatura do(a) organizador(a)/autor(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

 

EDITAL N. 01/2020/ INSTITUTO ETHOS COGITARE 

TERMO DE RESPONSABILIDADE QUANTO AO USO DOS TEXTOS 

 

Na condição de organizador(a) e/ou autor(a) e titular dos direitos autorais da obra [título do 

texto), eu ____________________________________________________, portador(a) do 

RG no_________________, Órgão Expedidor/UF__________________, inscrito(a) no CPF 

sob no_____________________, natural de ________________________, residente e 

domiciliado(a) no endereço ________________________________________________, 

Declaro que conheço a Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (consolida a legislação sobre 

direitos autorais). Nesse sentido, todas as imagens e textos cujo direito autoral pertença a 

terceiros foram expressamente cedidos pelos seus detentores, a fim de integrar a referida obra. 

Declaro estar ciente de todas as sanções previstas à violação da referida Lei. 

 

 

_____________, ______ de _______________ 20__. 

 

_______________________________ 

Assinatura do(a) organizador(a)/autor(a) 


