CHAMADA SBEM/GO Nº01/2021
PUBLICAÇÃO DE CAPÍTULO EM E-BOOK ORGANIZADO PELA SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA - REGIONAL GOIÁS
A Sociedade Brasileira de Educação Matemática - Regional Goiás (SBEM/GO), por meio de sua
Diretoria, torna pública a chamada nº 01/2021. No ano de 2021 a SBEM/GO comemora 20 anos da sua
criação. Na esteira das festividades divulgamos esta chamada que tem como meta a seleção de
capítulos para compor um e-book a ser publicado em 2021 pela SBEM, em comemoração aos 20 anos
da SBEM/GO.

1. Do objetivo
A presente chamada tem por objetivo selecionar capítulos para compor um e-book sobre a história da
Educação Matemática e da SBEM em Goiás. Serão selecionados no mínimo seis (6) e no máximo dez
(10) capítulos, submetidos em Língua Portuguesa (do Brasil).

2. Do escopo do e-book
O e-book tem como foco principal a trajetória histórica dos 20 anos da Regional Goiás da SBEM (20012021) e a relação com a história da Educação Matemática no estado.
Esta chamada contempla trabalhos que enfoquem:


(auto)biografias, histórias de vida ou entrevistas com os diretores da SBEM/GO ou com
professores que marcaram a história da Educação Matemática em Goiás;



estudos históricos sobre a Matemática escolar ou sobre o seu ensino nas instituições goianas;



estudos sobre arquivos escolares e pessoais no âmbito do estado de Goiás;



estudos do tipo estado da arte ou estado do conhecimento sobre a produção científica na área
de Educação Matemática em Goiás;



estudos históricos sobre os cursos ou instituições de ensino formadoras de professores que
ensinam Matemática em Goiás.
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3. Da elegibilidade
Podem participar desta chamada, como proponentes de capítulos, quaisquer sócios da SBEM
vinculados a Regional Goiás (cadastrados junto a SBEM/GO), que estejam com a anuidade 2021 paga.

4. Condições para submissão da proposta de capítulo
A submissão do capítulo ocorrerá em duas etapas:
Etapa 1: envio de uma proposta de capítulo. Neste momento da submissão do capítulo, os autores
deverão encaminhar um arquivo no formato Word, contendo:


Resumo do capítulo com 200 a 500 palavras;



Breve currículo de cada autor, de no máximo 150 palavras, incluindo titulação, vínculo
institucional, e-mail e outras informações relevantes sobre a trajetória profissional.

Destacamos que é imprescindível que a proposta seja relevante para o campo da Educação
Matemática e que esteja adequada ao escopo do e-book (item 2).
Os resumos dos capítulos serão analisados pelos organizadores e após o aceite será iniciada a próxima
etapa.
Etapa 2: submissão do capítulo completo. Neste momento da submissão do capítulo, os autores
deverão encaminhar um arquivo no formato Word. As orientações sobre o formato serão
encaminhadas, posteriormente, aos autores cujas propostas forem selecionadas.
Ressaltamos que:


Caso o material contenha imagens sujeitas à autorização de uso, a autorização formal por parte
do detentor legal deve ser apresentada na submissão final do capítulo;



Será de inteira e exclusiva responsabilidade do proponente a veracidade das informações
prestadas (textos e imagens), sob pena de incorrer nas sanções previstas nas esferas cível,
criminal e administrativa. Ocorrências de plágio, integral ou parcial, serão tratadas conforme a
legislação vigente.

5. Condições para publicação


Os autores concordam em ceder os direitos autorais para a SBEM;



Os autores concordam que o e-book ficará (no máximo) um ano com acesso restrito aos sócios
com anuidades atualizadas. Após esse período, será disponibilizado a todos os registrados no
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Portal da SBEM;


O livro será publicado em Língua Portuguesa (do Brasil).

6. Critérios para a seleção


Abordar, preferencialmente, temáticas que estejam totalmente conectadas ao escopo do ebook;



Autoria e Coautoria, preferencialmente, de autores que atuem em Instituições de Ensino
Superior (IES) sediadas em Goiás;



Envolver, preferencialmente, autores/sócios das diferentes categorias da SBEM;



Explicitar, preferencialmente, implicações/contribuições para compreensão da história da
Educação Matemática em Goiás;



Abordar, preferencialmente, temáticas no âmbito da Educação Matemática que contribuam
para a comprensão dos caminhos percorridos pela SBEM/GO;



O texto submetido não deve ter sido publicado anteriormente em periódicos ou em outras
coletâneas.

7. Contrapartida da SBEM


Assumir os custos de revisão de Língua Portuguesa e de normas da ABNT, além da
diagramação;



Publicar o e-book e disponibilizar em todos os seus veículos de comunicação da SBEM (redes
sociais e página na internet);



Divulgar amplamente, nas redes e no portal da SBEM, o e-book publicado; e



Manter a obra em sua biblioteca digital.

8. Da avaliação dos e-books submetidos
O processo avaliativo será coordenado pelos organizadores do e-book.

9. Submissão


A submissão de propostas a esta chamada deverá ser feita única e exclusivamente por meio
do endereço eletrônico: sbemgo@gmail.com;
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Só será permitida a submissão de uma proposta de capítulo por sócio da SBEM;



Os capítulos poderão ser escritos por no máximo 4 autores e todos devem atender as
exigências indicadas no item 3 desta chamada.

10. Recursos
Não caberá recurso a nenhuma das etapas desta chamada.

11. Cronograma
Ações
Período da submissão das propostas – etapa 1

Período
01/06/2021 a 30/07/2021

Divulgação do resultado da seleção dos capítulos selecionados 09/08/2021
Submissão do capítulo completo – etapa 2

10/08/2021 a 10/10/2021

Análise dos capítulos submetidos pelos organizadores

11/10/2021 a 24/10/2021

Envio da versão final dos capítulos

05/11/2021

Edição do e-book

Novembro e dezembro de 2021

Publicação do e-book

Dezembro de 2021

12. Disposições finais
Os casos omissõs serão deliberados pela Diretoria Regional da SBEM/GO.

Goiânia - GO, 31 de maio de 2021.

Diretoria Regional da SBEM/GO

