
EDITAL DE CHAMADA SELEÇÃO DE TEXTOS PARA PUBLICAÇÃO REVISTA
CONSELHO DE INCLUSÃO ESCOLAR

1. Sendo a escola pública o local de garantia do direito à educação, o presente edital tem
por objetivo reunir e publicar experiências no âmbito da Educação Especial Na Perspectiva
Da Educação Inclusiva, a serem selecionados para publicação no primeiro número da
revista CONSELHO DE INCLUSÃO ESCOLAR a ser publicada em formato digital e
impresso, em setembro de 2021.

2. Deverão ser relatadas vivências no contexto anterior e durante a pandemia que
apresentem os desafios e as superações destes. Experiências sobre inclusão escolar, por
exemplo, vivências bem sucedidas de acesso ao currículo, estratégias, acessibilidade,
diálogos sobre transversalidade na educação, entre outras ações que visam o
fortalecimento da inclusão escolar.

3. Os textos poderão ser apresentados em forma de artigos científicos ou em narrativas
informais, como relatos de experiências. Toda a comunidade escolar, incluindo os
estudantes, família, educadores, quadro de apoio e demais interessados podem enviar seu
texto.

4. O texto precisa estar digitado na língua portuguesa, em Word, fonte Arial, tamanho 12 e
deve conter no máximo 8 laudas, incluindo a bibliografia, quando houver. Desenhos autorais
serão aceitos como forma de registro de texto para não escribas.

5. Serão aceitas fotografias em alta resolução (ver com a equipe de comunicação), sendo
limitadas a oito por autor(a).

6. O texto deve ser encaminhado via e-mail e deve conter minibiografia, além de dados
como: nome completo, endereço, local de atuação (quando for profissional da área da
educação), contato telefônico e redes sociais.

7. O conteúdo do texto é de responsabilidade de seu autor e deve ser inédito.

8. Inscrições apenas pela Internet, devendo ser remetida para o e-mail
revistadoconselho@gmail.com, apenas 01 texto por autor(a).

9. Podem participar qualquer pessoa, brasileira ou não, maior de 18 (dezoito) anos,
residente no Brasil. – Em virtude da Revista Conselho de Inclusão não ter fins lucrativos,
nenhum autor efetuará pagamento ou receberá quaisquer valores pelo envio e publicação
dos seus textos.

10. Cada autor(a) autoriza a publicação e a exploração de forma não onerosa de seu texto
e/ou imagem pela Revista Conselho de Inclusão Escolar.

11. Os autores selecionados serão informados por e-mail.

12. Premiação: Publicação da obra selecionada na Revista Conselho de Inclusão Escolar e
lançamento oficial com local e data a ser definido posteriormente.



13. Datas:

a) Inscrições: 01/07/20 a 31/08/21.

b) Resultado da seleção: 05/09/21.

c) Publicação da Revista: 15/09/21.

São Paulo, 01 de julho de 2020.

Conselho de Inclusão Escolar Câmara Municipal de São Paulo

Vereador Celso Giannazi


