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Editora Pró-Inclusão 

Orientações/Regulamento  

1. Objetivo 

A Editora Pró-Inclusão tem como principal objetivo divulgar obras de cariz científico e 

pedagógico no âmbito da Educação Inclusiva as quais poderão ter uma vertente teórica 

ou prática ou a conjugação de ambas.  

 

2. Temas 

A Editora Pró-Inclusão estará disponível para acolher obras que, entre outros, 

desenvolvam os seguintes temas: 

- Boas práticas no âmbito da Educação Inclusiva; 
- Investigações sobre a intervenção em contextos inclusivos; 
- Diferenciação pedagógica e flexibilidade curricular; 
- Outros que se enquadrem nos objetivos da Pró-Inclusão. 

 

3. Candidaturas 

As candidaturas decorrem entre os dias 1 e 31 de janeiro de cada ano.  

As candidaturas processam-se em duas fases: 

1.ª Fase – Envio da proposta para análise com os seguintes dados: 

1- Nome da obra 

2- Identificação do autor (nome, contacto telefónico e e-mail, e respetiva nota 

curricular) 

3- Número previsto de páginas 

4- Sinopse do livro (300 palavras) 

2.ª Fase – Após análise da proposta pelo grupo editorial, será comunicado o resultado da 

mesma ao autor que, em caso de aceitação, deverá enviar o manuscrito para a Editora, 

num prazo de 15 dias após a receção da resposta.  

 

4. Apresentação/estrutura 

As obras para apreciação deverão ser apresentadas em formato A4, com letra areal, 

tamanho 12 e espaçamento entre linhas de 1,5.  

 

5. Critérios 

Os critérios de seleção para a edição das obras apresentadas serão os seguintes: 
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• Pertinência do tema no contexto atual no âmbito da Educação Inclusiva; 

• Coerência interna; 

• Rigor/fundamentação científica; 

• Clareza da linguagem. 

 

6. Grupo editorial 

A seleção estará a cargo do grupo editorial que dará uma resposta sobre a apreciação 

feita no prazo de um mês após receção da obra. 

O grupo editorial é formado pelos seguintes elementos:  

- Graça Franco (coordenação) 
- David Rodrigues, 
- Dídia Lourenço; 
- Margarida Loureiro  

Compete ainda a este grupo a decisão sobre os orçamentos apresentados e a definição 

dos prazos para a apresentação do produto final.  

 

7. Organização gráfica 

Para a edição das obras selecionadas será necessário recorrer a uma gráfica e a um 

paginador o qual terá a seu cargo apresentar soluções relativas aos seguintes aspetos: 

• Paginação; 

• Tipo de letra; 

• Capa; 

• Ilustrações; 

• Tipo de papel. 

 

Notas finais:  

a) As soluções acima referidas serão sempre discutidas com o grupo editorial 

cabendo aos mesmos a decisão final sobre o formato que a obra irá apresentar. 

b) Os direitos de autor das obras publicadas pela Editora Pró-Inclusão revertem 

integramente para a Associação. 

c) A cada autor será oferecido um número de exemplares correspondente a 10% do 

número total editado de cada obra. 


