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Inscrições do Edital 01/2021 homologadas

Após o período de recursos, a coordenação da Editora da Universidade de Pernambuco divulga as inscrições homologadas
para o Edital 01/2021, referente ao Programa de Edição de Livros. O processo seguirá o cronograma estabelecido no edital, com a
etapa de avaliação do mérito.

Recife, 01 de março de 2021

Título da proposta
1

A genealogia de uma conversão cristã em Assunção de Salviano. matrizes arquetípicas e simbólicas e antropologia do imaginário

2

Cenário de estudos e pesquisas sobre inclusão educacional pela Universidade de Pernambuco

3

Colônia orfanológica Isabel. escola para meninos brancos, negros e indígenas (Pernambuco, 1874-1889)

4

Construindo saberes em Biologia: avaliação do processo de ensino-aprendizagem

5

Cultura e transversalidades: meio ambiente, diversidade e sociedade em tempos de incertezas

6

Divulgação científica durante a pandemia de Covid-19: combatendo a desinformação através das mídias sonoras

7

Educação jurídica e diferença: abordagens sobre questões de gênero e raça para o ensino jurídico

8

Gênero social na escola: reflexões sobre a construção de representações de feminino e masculino nas aulas de Língua Portuguesa
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9

Gestão no século XXI: coletânea de pesquisas sobre desafios da atualidade

10

Governança financeira: desafios e perspectivas na Era 4.0

11

Guia para trabalhos acadêmicos

12

Logo + práxis: diferentes análises de saberes nos domínios da geometria e das grandezas geométricas

13

Narrativas urbanas: práticas de pesquisa e escrita de novas histórias

14

O Serviço Social e a interdisciplinaridade na assistência ao segmento idoso durante a pandemia da COVID-19: relatos a partir da articulação e
projetos do […]

15

Planejamento e gestão ambiental das cidades: um debate sobre as transformações urbanas do Centro Expandido do Recife/PE

Prof. Dr. Carlos André Silva de Moura
Coordenador da Editora da Universidade de Pernambuco
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