CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DI BIASE

CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO
DE CAPÍTULO EM E-BOOK

Prezado docente,

Desde março fomos desafiados a trabalhar por meio de Ensino Remoto.
Reinventamo-nos, vivemos muitas experiências, produzimos muito e também criamos
várias estratégias para o engajamento de nossos alunos. A pandemia do Covid-19
acelerou processos que estavam sendo transformados lentamente, como as
metodologias ativas e as tecnologias educacionais.
Diante desse cenário, a Pró-Reitoria Acadêmica está organizando a publicação
de um e-book que será lançado em janeiro de 2021, no Simpósio dos Docentes do
UGB e convida-o para publicar suas práticas pedagógicas, desafios e experiências
vividas neste período.

O e-book será dividido em três categorias: documentos

institucionais, relato de práticas pedagógicas e narrativas.
Sendo assim, temos a intenção de conseguir publicar essas tantas experiências
e expressões vividas em um momento único. Esperamos receber práticas acadêmicas
exitosas, narrativas emocionantes e textos leves sobre os desafios e as dificuldades
da educação em tempos de Covid-19.
Em vista disso, seguem abaixo, as regras para a submissão dos capítulos.

Público-alvo
Professores e pesquisadores do UGB.

Sobre o Capítulo do E-Book
O capítulo poderá ter até 03 autores desde que no mínimo um deles seja
professor do UGB. Cada professor poderá inscrever até 02 trabalhos.
Os textos devem originais e escritos dentro da norma culta da língua.

Inscrições
Os interessados em compartilhar suas práticas e/ou reflexões poderão fazer as
inscrições pelo formulário on-line https://cutt.ly/QfsqWmS , até o dia 30 de novembro
de 2020.
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Sobre as categorias
O e-book será dividido em 3 categorias:
Categoria 1 – Documentos Institucionais
Medidas implantadas pela IES, registros e documentos do UGB neste período.
(Específica para as pró-reitorias e diretores)
Categoria 2 – Relato de Práticas Pedagógicas
O relato deve detalhar uma experiência metodológica bem-sucedida aplicada no
ensino e conter os seguintes itens:
• Dados de identificação (Disciplina e série em que foi aplicada)
• Objetivos da ação
• Conteúdos trabalhados
• Procedimentos (Detalhar todos os passos da ação)
• Resultados

(Descrever

os

resultados

obtidos

no

processo

ensino

aprendizagem a partir da experiência relatada)
• Referências
Importante: Se houver material foto ou outro tipo de material ilustrativo deve ser
incluído.
Categoria 3 – Narrativa
A categoria narrativa visa apresentar as histórias, desafios e superações
vividas neste período. Podem ser publicadas por meio de desenhos, tirinha, charge,
conto, carta, ensaio, narrativa fotográfica ou poesia.
Importante: Se houver material foto ou outro tipo de material ilustrativo deve ser
incluído.

Os textos devem contemplar a seguinte formatação
•

Devem ter no máximo 10 páginas

•

Fonte: Arial 12

•

Espaçamento: 1,5

•

Título

•

Referências
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Instruções para Submissão
Para submissão do(s) capítulo(s) basta clicar no link https://cutt.ly/QfsqWmS,
fazer o login com seus dados institucionais (matricula@academicougb.com.br) e
preencher um formulário com: nome, e-mail, telefone, titulação e curso, além de
escolher o tipo de trabalho a ser submetido, que pode ser Relato de Prática
Pedagógica (categoria 1) ou Narrativa (categoria 2).
Após preencher esses dados, deve-se anexar o arquivo em .word e atentar
para as normas de formatação.

Seleção dos Trabalhos
Os critérios para apreciação dos trabalhos serão:
• Relevância
• Originalidade
• Rigor metodológico no relato de práticas pedagógicas
Responsabilidades
Todas as informações contidas nos capítulos encaminhados são de inteira
responsabilidade de seus autores. Os autores autorizam, expressamente, a
organização do e-book a divulgar os seus nomes e títulos dos trabalhos em qualquer
mídia.

Elisa Ferreira Silva de Alcantara
Pró-reitoria Acadêmica
Organizadora
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