
CHAMADA PÚBLICA 1/2023 Education Review/Resenhas Educativas

SUBMISSÃO DE LIVROS E INDICAÇÃO DE RESENHADORES POR MEIO DOS
GRUPOS DE TRABALHO DA ANPED

1. A ANPEd, por meio do Comitê Editorial da Education Review/Resenhas Educativas, torna
pública a chamada para captação de livros para serem disponibilizados à resenha no site da
Education Review.

2. Por este edital serão aceitos livros publicados em 2022 e 2023 cujos autores sejam
Associados Individuais da ANPEd.

3. Os livros deverão ser submetidos diretamente à coordenação de um dos Grupos de Trabalho
(GT) da ANPEd. É vedada a submissão de uma mesma obra a mais de um GT.

4. Cabe aos GT organizar o processo interno de indicação das obras observando, no mínimo,
os seguintes critérios:

(a) relevância na área temática do GT;
(b) publicação recente - primeira edição no ano em curso;
(c) textos originais (não publicados em outra forma).

5. Ao submeter um livro ao GT, o(s) autor(es) se compromete(m) a enviar: (a) uma foto da
capa do livro, digitalizada com qualidade, para ser veiculada no portal da Education
Review; (b) a página com a ficha catalográfica; (c) a sinopse de divulgação do livro; e (d)
um exemplar ao resenhador, caso necessário.

6. O Gt deverá indicar 2 resenhadores para a obra indicada. Estes terão 30 dias para submeter a
resenha no sistema da Revista. As resenhas passarão pelo processo usual de avaliação por
pares para poderem ser publicadas.

7. Cronograma:
a) A revista receberá as indicações dos livros e os nomes dos resenhadores por meio do

e-mail resenhaseducativas@anped.org.br.
b) O coordenador do GT que indica o livro deve enviar um email para a revista como

forma de oficializar o apoio do GT ao livro. Os autores não devem encaminhar
diretamente para a revista.

c) A revista organizará as chamadas para resenha em ordem de recebimento das
propostas.

d) Os livros ficarão disponíveis para resenha por seis meses para outros resenhadores
interessados.

e) Esta chamada é válida até 30 de maio de 2023.
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