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OBSERVAÇÃO:

RESUMO: O Coleção GEPIFRHI, vinculado ao Programa de Extensão Multiverso objetiva publicar
trabalhos de graduandos e pós-graduandos que tiveram destaque em suas produções, frutos das
disciplinas e pesquisas executadas, no âmbito da UFPE. Pretendemos, em parceria com a Editora da
Universidade Federal de Pernambuco (Edufpe), criar um espaço qualiﬁcado, seguindo orientações e
normas editorais/acadêmicas para que alunos/as escoem suas produções, estimulando-os a
pesquisarem em Ciências Humanas e Sociais. A ação será desenvolvida em várias etapas, nas quais os
extensionistas atuarão ativamente no planejamento que envolverá escolhas das pautas, levantamento
de temáticas relevantes à publicação, divulgação da proposta, participação em eventos acadêmicos em
relatos de experiência, participação em formações sobre editoração, desenvolvimento do conceito do
ebook, escolhas dos artigos, articulação com estudantes/professores, e na divulgação do material por
meio de mídias sociais com a comunidade acadêmica e sociedade como um todo. Além disso, a
proposta se conﬁgura na possibilidade de inserção no mundo da pesquisa, da comunicação, das
normas e regras editorias, lincada às demandas sociais emergentes, traduzidas nas práticas
investigadas, reﬂetidas, e, analisadas, marcando um dos focos da formação universitária, a saber, a
formação de sujeitos críticos, autônomos, sensíveis às demandas sociais e inseridos em contextos
atuação. Beneﬁciando a própria sociedade, através dos inúmeros leitores, dentre eles, professores
atuantes na Educação Básica, que terão acesso a um material de qualidade para embasar suas próprias
reﬂexões sobre a Educação e temas tangenciados.

