
CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO DO VOLUME 3 DA COLEÇÃO  
EDUCAÇÃO BÁSICA EM PESQUISA 

 
Tema: Experiências na Educação Básica: pesquisas, produtos educacionais e 

ensaios 
 

A presente proposta de publicação é resultante de uma parceria entre dois 

programas de pós-graduação que possuem em comum o fato de estarem vinculados 

a instituições de ensino originadas como Colégios de Aplicação, dentro das 

Universidades a que pertencem: o Programa de Pós-Graduação de Ensino em 
Educação Básica (PPGEB), sediado no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues 

da Silveira, uma unidade acadêmica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(Uerj); e o Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica 
(PPGEEB), situado no Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, unidade 

acadêmica da Universidade Federal de Goiás (UFG).  

As similaridades entre esses dois programas e sua proximidade singular com 

a Educação Básica os levam a ter relevantes histórias para contar no que se refere 

às pesquisas que realizam, aos produtos educacionais que elaboram e às reflexões 

que produzem sobre o Ensino, sobretudo devido a sua contribuição para a prática da 

educação básica e para a formação de professores que, cotidianamente, seus 

docentes, discentes e egressos realizam.  

Assim, a presente proposta é a publicação de um e-book, como volume 3 da 

coleção Educação Básica em Pesquisa do PPGEEB/UFG, no intuito de oferecer um 

espaço de publicação para autores - docentes, discentes e egressos dos dois 

referidos programas.  

 

Proposta do livro e formatos 

O presente livro tem como proposta divulgar trabalhos oriundos dos nossos 

programas, em um formato inovador e criativo. Serão aceitos submissões dos 

seguintes tipos de capítulos: 

1. Relatos de pesquisas finalizadas ou em andamento; 

2. Relatos do desenvolvimento e aplicação de Produtos Educacionais; 

3. Ensaios teóricos. 



 

Devido à variedade de produtos educacionais, tanto no que se refere ao seu 

alcance, à mídia utilizada como veículo, ao seu público-alvo e ao modo como foi 

elaborado, pensamos que um livro impresso seria pouco para abarcar essa riqueza. 

Um produto educacional em forma de vídeo, por exemplo, não terá espaço adequado 

em um livro impresso. Uma sequência didática que foi, de fato, realizada, 

audiogravada, videogravada, fotografada, da qual coletou-se registros escritos, 

pinturas, maquetes, enfim, que foi vivenciada por sujeitos reais que experienciaram 

um produto educacional, não merece ser transformada em um relato monótono, em 

preto e branco, no papel. Um software, um vídeo, um site, um blog, enfim, não terá 

seu acesso facilitado pela divulgação impressa.  

Assim, o formato escolhido para essa publicação coletiva seria um e-book 

navegável, como nos exemplos a seguir:   

• Coleção Educação Básica em Pesquisa (PPGEEB/UFG): 

https://publica.ciar.ufg.br/ebooks/educacao-basica-pesquisa/index.html 

• Se inclui: https://seinclui.ciar.ufg.br/  

A vantagem desse formato, além da questão do custo, é que seria um 

documento navegável com possibilidades para imagens, links, vídeos, áudios, fotos, 

cores, movimentos, gifs, enfim.   

A condição, claro, para que isso se realize é que os trabalhos integrantes dessa 

publicação tenham material a apresentar ao leitor por meio de outros recursos, como 

os citados, a fim de narrar o seu produto e a experiência de realizá-lo. 

Os autores convidados a compor essa obra são discentes e egressos dos 

programas, juntamente com seus orientadores.  

Os capítulos do livro deverão ter de 10 a 15 páginas, conforme normas ao fim 

do presente documento (Apêndice 1) e os autores devem indicar dois pesquisadores 

doutores, não pertencentes à Uerj ou à UFG, como pareceristas do capítulo. Os 

critérios de avaliação dos capítulos estão disponíveis no Apêndice 2 e o cronograma 

de submissão dos trabalhos estão descritos no Quadro 1 a seguir. 

  



Quadro 1. Cronograma de Submissão dos capítulos 

Atividade Data 

Publicação da chamada 31/08/21 

Submissão dos capítulos 30/10/21 

Resultado da avaliação dos pareceristas 30/11/2021 

Envio da versão final, pelos autores 15/12/21 

Publicação Início de 2022 

 

A diagramação e publicação do livro será realizada pelo Centro Integrado de 

Aprendizagem em Rede (CIAR/UFG), que é um órgão interno da universidade 

vinculado à Editora UFG e os custos da editoração ficarão a cargo do PPGEEB/UFG. 

O e-book seria de distribuição gratuita e a ele daríamos ampla divulgação, com a 

colaboração de todos. A revisão textual dos capítulos será realizada por um 

profissional e o custo será rateado entre os autores dos capítulos.  

Contamos com a colaboração de todos para o enriquecimento da obra, 

fortalecendo a parceria entre os dois programas e, dessa forma, construindo nossa 

contribuição para a Área de Ensino na Educação Básica.  

 

Atenciosamente,  

 

Os organizadores  

Profa. Dra. Maria Beatriz Dias da Silva Maia Porto (PPGEB/Uerj)  

Prof. Dr. Marcos Antonio Gonçalves Júnior (PPGEEB/CEPAE/UFG) 

Agosto de 2021. 

  



APÊNDICE 1 - Normas para o envio dos capítulos   

1. Número de páginas: entre 10 e 15 páginas, incluindo figuras, tabelas, referência 

e anexos. Não é necessário escrever resumo e nem palavras-chave.  

2. Título: Arial, tamanho 14, negrito, centralizado, com primeira letra de cada palavra 

em maiúsculo, espaçamento duplo. 
3. Subtítulo: Arial, tamanho 14, sem negrito, centralizado, em minúsculo, 

espaçamento duplo. 

4. Identificação dos Autores: Arial, tamanho 12. Dar o espaço de uma linha após o 

título, alinhando à direita as seguintes informações: Nome completo, instituição e 

email, como no exemplo no quadro 2 a seguir.  

5. O capítulo poderá ter até 3 autores. 

Quadro 2. Modelo de Cabeçalho do capítulo 

O Samba Mudo 

Cartola e Chaplin em um cotejo 

 
Charles Chaplin 

Instituto do Cinema Mundial (ICM) 
grasadeus@naoexistia.com 

 
Angenor de Oliveira 

Escola Mangueira 
zicartola@samba.com.br 

 
Introdução 

 

 

6. Título de seção: Arial, tamanho 12, negrito, à esquerda, primeira letra em 

minúsculo, espaçamento 1,5. 

7. Formato do arquivo: ".doc" ou ".docx" (Microsoft Word). 

8. Papel: A4. 



9. Margens: superior 3,0 cm; inferior 2 cm; lateral esquerda 3,0 cm e lateral direita 2 

cm. 

10. Fonte: Arial, tamanho 12. 

11. Parágrafo: a primeira linha de cada parágrafo deve ser recuada em 1,25 cm, com 

alinhamento justificado e espaçamento entre linhas de 1,5 cm, deixando um 

espaço entre o título, o nome dos autores e início de cada seção. 

12. Numeração de páginas: não devem ser numeradas. 

13. Notas de rodapé: devem ser evitadas. 

14. Fotos, figuras, gráficos, quadros e tabelas devem estar dentro do corpo do 

texto e possuir numeração, legenda e crédito quando o caso, conforme normas 

da ABNT NBR 6029. Cada imagem deve ser também enviada em arquivo 

separado, tipo jpeg, jpg, bmp ou cdr. O arquivo deve ser nomeado pelo sobrenome 

dos autores e pela numeração das figuras. Ex: “ChaplinOliveira_fig01.jpg”. A 

divulgação desses objetos deverão estar autorizados pelos criadores (fotógrafo, 

designer, etc) em termo próprio da editora e ser exigido posteriormente. 

15. Vídeos e áudios: precisam estar disponíveis em um ambiente público, como o 

youtube e o autor deve indicar no seu texto onde deseja que ele apareça, 

fornecendo o link. A divulgação desses objetos deverão estar autorizados pelos 

criadores (fotógrafo, designer, etc) em termo próprio da editora e ser exigido 

posteriormente. 

16. Citações e referências bibliográficas: devem ser realizadas de acordo com as 

normas da ABNT NBR 1052/2002. 

17. Corpo do Capítulo: o capítulo deve conter as seguintes partes: 

16.1 Apresentação do contexto geral da pesquisa realizada, o problema, a 

metodologia e os principais resultados e conclusões. 

16.2 No caso de o capítulo versar sobre o produto educacional, o capítulo 

deverá apresentar:  

16.2.1 A concepção do produto e sua relação com a pesquisa. 

16.2.2 O relato da experiência de aplicação do produto, sua avaliação e 

alcance, contendo a apresentação de imagens, vídeos, fotos, 

áudios, links, sites, etc. 

16.2.3 A divulgação de sua forma de acesso, compartilhamento ou a 

própria disponibilização do produto educacional. 



16.3 No caso de o capítulo versar sobre a pesquisa ou ser um ensaio 
teórico, apresentar o desenvolvimento do trabalho, a livre escolha dos 

autores. 

16.4 Considerações finais sobre o alcance do produto educacional, a 

pesquisa ou o ensaio. 

17 Em arquivo separado, os autores do capítulo devem enviar o resumo do currículo, 

entre 8 e 10 linhas (arial 12).  

18 Os trabalhos devem ser enviados para o seguinte email: 

chamada.ppgeb.ppgeeb@gmail.com  

18.1 O corpo do email deve conter: 

18.1.1 O nome completo dos dois docentes indicados como 

pareceristas, suas instituições, email e telefone para contato. Os 

pareceristas devem ser externos à UFG e à Uerj. 

18.1.2 A indicação da categoria na qual se insere o capítulo (1. Relatos 

de pesquisas finalizadas ou em andamento; 2. Relatos do 

desenvolvimento e aplicação de Produtos Educacionais; 3. 

Ensaios teóricos) 

  



APÊNDICE 2 : Critérios de avaliação dos capítulos 
 
1. Em qual modalidade de submissão se enquadra o capítulo avaliado? 

(  )  1. Relatos de pesquisas finalizadas ou em andamento 

(  )  2. Relatos do desenvolvimento e aplicação de Produtos Educacionais 

(  )  3. Ensaios teóricos 

(  ) Veja comentários 

2. O capítulo atende totalmente às normas de formatação indicadas?  

(  ) Sim  (  ) Não (  ) Veja Comentários 

3. Os arquivos de imagens, fotos, etc foram enviados conforme orientação?  

(  ) Sim  (  ) Não (  ) Veja Comentários 

4. Com relação ao estilo: a linguagem é clara e sem ambiguidades? 

(  ) Sim             (  ) Não (  ) Veja Comentários 

5. O título é adequado e reflete o conteúdo de modo claro? 

(  ) Sim  (  ) Não (  ) Veja Comentários 

6. O contexto geral da pesquisa foi apresentado de modo conciso, contendo o problema, 

os principais aspectos metodológicos e os principais resultados e conclusões?   

(  ) Sim             (  ) Não (  ) Não se aplica       (  ) Veja Comentários 

7. A concepção do produto educacional, bem como o relato de sua aplicação, foram 

apresentados de modo adequado?   

(  ) Sim   (  ) Não (  ) Não se aplica       (  ) Veja Comentários 

8. O produto educacional foi disponibilizado de alguma forma, dentro do capítulo?  

(  ) Sim             (  ) Não (  ) Não se aplica       (  ) Veja Comentários 

9. As considerações finais fornecem uma reflexão sobre o produto educacional, a pesquisa 

ou o ensaio, e sua relevância para a área de ensino?  

(  ) Sim   (  ) Não (  ) Veja Comentários 

10. As tabelas, figuras, unidades de representação são necessárias e/ou adequadas? 

(  ) Sim             (  ) Não (  ) Veja Comentários 

 

Parecer final 
(  ) Aprovado para a publicação. 

(  ) Aprovado com recomendações a serem atendidas pelos autores, segundo os 

comentários a seguir.  

(  ) Não aprovado para publicação, devido aos comentários apresentados a seguir. 

 

Comentários:   


