
ERRATA I 

Devido à grande procura de autores ouvintes, a coletânea “Olhar e sentir, a partir daqui: 

reflexões de surd@s sobre a inclusão educacional em meio ao contexto pandêmico” passará a 

receber submissão de todos os públicos, sendo necessária a retificação do edital.  

Onde se lê: 

“Os textos submetidos para esta obra devem necessariamente pertencer a autores surdos e 

autoras surdas, de no máximo 3 (três) autores por capítulo, portando titulações como: 

especialistas, mestres e doutores, conforme os próximos tópicos deste edital”. 

Leia-se:  

“Os textos submetidos para esta obra devem necessariamente pertencer a autor@s surd@s e 

ouvintes, de no máximo 3 (três) autores por capítulo, portando titulações como: especialistas, 

mestres e doutores, conforme os próximos tópicos deste edital”. 

Onde se lê: 

Cronograma* 

Submissão de capítulos de livros: Até 28/04/2022 

Envio do parecer com avaliação dos textos submetidos: Até 28/05/2022 

Devolução do artigo com as correções solicitadas: Até 18/06/2022 

Envio do livro (miolo) editado para leitura de prova por parte dos 

autores: 
Até 20/07/2022 

Publicação do livro (divulgação no site, nas redes sociais e nas 

plataformas de comércio virtual: 
Até 20/09/2022 

* O presente cronograma pode ser eventualmente alterado, conforme a dinâmica das submissões, do 

processo avaliativo, dos trabalhos editoriais e gráficos. Qualquer alteração no cronograma será 

comunicado por e-mail aos autores que submeteram capítulos. 

Leia-se:  

Cronograma* 

Submissão de capítulos de livros: Até 28/05/2022 

Envio do parecer com avaliação dos textos submetidos: Até 28/06/2022 

Devolução do artigo com as correções solicitadas: Até 18/07/2022 

Envio do livro (miolo) editado para leitura de prova por parte dos 

autores: 
Até 20/08/2022 

Publicação do livro (divulgação no site, nas redes sociais e nas 

plataformas de comércio virtual: 
Até 20/09/2022 

* O presente cronograma pode ser eventualmente alterado, conforme a dinâmica das submissões, do 

processo avaliativo, dos trabalhos editoriais e gráficos. Qualquer alteração no cronograma será 

comunicado por e-mail aos autores que submeteram capítulos. 

 

 


