
 

 

 

 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE OBRA CIENTÍFICA 

“Saúde Mental na Era das Neurociências” 

 

 

Prezado (a) Autor (a), 

 

Com grande satisfação convidamos V. Sa. para compor o quadro de autores do segundo 

volume da obra “Saúde Mental na Era das Neurociências”, que reunirá artigos científicos e será 

organizada pela Dra. Sara Bernardes* e pelo Dr. Bruno Stefanni**. 

A obra abordará a temática da saúde mental e seus reflexos no âmbito  educacional 

durante e após o surto da nova Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus-2 (SARS-CoV-

2), patógeno da nova doença coronavírus (COVID-19). 

As neurociências podem desenvolver um novo formato para o processo de ensino-

aprendizagem, de modo que educadores e alunos que vivenciam a ameaça da pandemia não 

manifestem sofrimento psíquico e consequências secundárias? 

A pandemia SARS-CoV-2 gera uma necessidade de adequação e adaptação para uma 

atenção significativa aos alunos e educadores, visto que possíveis distúrbios da modulação 

sensorial e envolvimento de áreas do cérebro límbico desencadeadas em situações de risco de 

morte, ameaça potencial ou real  podem ocorrer. 

Sob a perspectiva transdisciplinar das neurociências a educação pode ser considerada 

um espaço central na tomada de decisão em face da pandemia de SARS-CoV-2? 

Postula-se que nesses contextos, além de preservar a vida, um dos desafios  é a (re) 

organização mental e comportamental, que inclui hábitos do contexto educacional que precisam 

contemplar uma perspectiva científica, buscando transformar as consequências do medo da 

pandemia em oportunidades de desenvolvimento humano e aperfeiçoamento dos vínculos. 

Neste sentido, destaca-se a urgência do desenvolvimento de estratégias 

multidisciplinares conectando a sinergia entre neurociências, educação e psicologia após a 

COVID-19. 

Essa obra possuirá uma abordagem multidisciplinar contando com a colaboração de 

autores de diversas áreas do conhecimento. 

A obra apresentará uma série de investigações, reflexões e citações em Neurociências, 

Educação e Psicologia. Áreas especializadas que nos ajudam a entender o complexo mundo da 

aprendizagem, o cérebro e o comportamento humano. Esperamos que seja de interesse e 

impulsione novas reflexões. 



 

 

O livro será publicado pelas Edições Superiores no formato impresso e/ou digital. 

A direção e coordenação do livro serão realizadas pela Dra. Sara Bernardes,  Dr. Bruno 

Stefanni e se completa com um conselho editorial renomado. 

 

EDITAL ABERTO ATÉ: 30 DE SETEMBRO DE 2022 

 

 E-mail para envio: contato@edicoessuperiores.com.br  

*Colocar como assunto do e-mail: ARTIGO OBRA SAÚDE MENTAL V.2. No corpo do e-mail 

inserir também TODOS OS DADOS DE CONTATO DO AUTOR. 

 

REGRAS GERAIS DE PUBLICAÇÃO 

 

Lembramos a todos que a revisão e a correção gramatical dos textos são de inteira 

responsabilidade dos autores e que não seremos responsáveis por eventuais erros ou pela 

realização de qualquer revisão nos artigos. 

 

1 DA SUBMISSÃO 

 

1.1 Os artigos deverão ser enviados para análise e aprovação pelo Comitê Científico e pelo 

Conselho Editorial para e-mail: contato@edicoessuperiores.com.br, até a data limite de  

30/09/2022. Colocar como assunto do e-mail: ARTIGO OBRA SAÚDE MENTAL V.2. No corpo 

do e-mail inserir também TODOS OS DADOS DE CONTATO DO AUTOR. 

 

1.2 O artigo DEVE ser inédito. Não aceitaremos artigos que já tenham sido publicados. 

 

1.3 Os artigos podem ser escritos nos seguintes idiomas: português ou espanhol. Os artigos 

deverão obedecer à estrutura abaixo indicada: 

 

• Título; 

• Nome do autor; 

• Nota de rodapé com o currículo resumido do autor; 

• Resumo e palavras-chave (português, inglês e espanhol); 

• Corpo do Texto (o artigo propriamente dito); 

• Conclusão; 

• Referências. 
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2 FORMATAÇÃO DO ARTIGO 

 

2.1 Espaçamento entre linhas: 1,5 cm. 

 

2.2 Fontes e Margens: Margens: superior e esquerda de 3 cm, inferior e direita de 2 cm. Redação 

do texto principal em fonte Verdana, fonte 10, com espaçamento 1,5 entre as linhas. 

 

2.3 Número de páginas do artigo: O número de páginas compreende o mínimo de 7 e máximo 

de 15 páginas (incluindo títulos, resumos, figuras, gráficos, tabelas, mapas e referências). O 

artigo deve ser enviado em arquivo digitado em processador de texto Word (2003 ou superior). 

 

3 CITAÇÕES  

 

Devem ser conforme as Normas da ABNT NBR 10520/2002. 

 

4 REFERÊNCIAS 

 

Devem ser conforme as Normas da ABNT NBR 6023/2018. 

 

5 INFORMAÇÕES 

 

Cada autor receberá 6 (seis) exemplares do livro e o custo individual para cada autor será de R$ 

900,00 (novecentos reais), que deverá ser pago de uma única vez quando da aprovação para 

publicação do artigo (neste valor não estão incluídos os gastos de empacotamento e envio dos 

exemplares). 

O pagamento deverá ser realizado mediante depósito bancário IDENTIFICADO na conta da 

Editora Edições Superiores. Entrar em contato.  

 

 

Cordialmente, 

Editora Edições Superiores 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
* Dra. Sara Bernardes 

 
Pós-doutora em Psicologia pela UFLO e Pós-doutora em Ciências Penais e Criminológicas pela 

Universidade Nacional – UNLaM. Doutora em Ciências Jurídicas e Socais, tema: A 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM REGULAR A CRISE DOS INSTITUTOS JURÍDICOS: FAMÍLIA 

E CASAMENTO, área de concentração em Direito de Civil em um contexto sociológico-jurídico, aprovada 

com nota máxima e indicação de publicação da obra; título convalidado pela Universidade Federal de 

Campina Grande. Doutoranda em Direito Civil pela Universidade de Buenos Aires, tendo concluído todos 

os créditos. Possui graduação em Direito pela Universidade de Cuiabá, especializações em Direito de 

Família e Direito Civil. Tem vasta experiência nas áreas do Direito, Psicologia e Neuroeducação. Atua 

com expertise na direção executiva e presidência de instituições de ensino superior em âmbito nacional 

e internacional. Preside e participa do Conselho Editorial de revistas jurídicas brasileiras e internacionais. 

Autora de artigos relacionados ao direito de Privado, Educação Superior, Neuroeducação e Família. 

Docente no Doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais da UMSA, Argentina. Fundadora dos projetos 

voluntários Projeto Conhecimento Gera Vida e do Projeto Minha Família Feliz. Fundadora e Presidente 

do IESLA - Instituto de Educação Latinoamericano e da ESJUS - Escola Superior de Justiça. Professora 

convidada de Pós doutorado na Argentina e na Espanha. Orientadora de teses doutorais para brasileiros 

e angolanos. Conferencista internacional. 

 
 

** Dr. Bruno Stefanni 
 

Doutor em Psicologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Psicólogo clínico. Possui 

mestrado em Psicologia e MBA em Gestão de Negócios pela UFJF. Coordenador da Clínica de 

Psicologia do IESLA. Coordenador das pós-graduações em Neuropsicologia, Neurociências, Mindfulness 

e Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) no IESLA. Possui experiência na prática clínica em TCC, 

gestão organizacional, consultoria de gestão de pessoas e práticas de meditação Mindfulness. Docente 

de graduação e especialização e palestrante sobre os temas relacionados ao Mindfulness, Economia 

Comportamental e Julgamento e Tomada de Decisão. 


