Chamada de artigo para livro – Coleção Práxis e Docência Universitária

A Pró-reitoria de Ensino de Graduação (PROGRAD) da Universidade do Estado da
Bahia e o Grupo de Estudo e Pesquisa Docência Universitária e Formação do Professor
(DUFOP)

vinculado

ao

Programa

de

Pós-Graduação

em

Educação

e

Contemporaneidade – Departamento de Educação - da Universidade do Estado da
Bahia, convidam os professores da UNEB e de outras instituições da educação superior,
nacionais e internacionais, para enviar trabalhos para o volume 1 da Coleção Práxis e
Docência Universitária até 09 de julho de 2011.

A Coleção Práxis e Docência Universitária se destina à divulgação de trabalhos
inéditos, em português, espanhol, inglês ou francês, publicados na língua de origem, de
relatos reflexivos de práticas educativas inovadoras, consideradas como aquelas que
rompem com as formas tradicionais de ensinar e aprender, expressam uma
reorganização dialética da relação teoria e prática, envolvem uma gestão participativa e
estimuladora do protagonismo dos estudantes, dentre outros aspectos, que contribuem
para a qualidade da educação no ensino superior.
FORMATO E NORMAS EDITORIAIS PARA ENVIO DE ARTIGOS
O trabalho deverá:
Deverá conter relato analítico consistente de prática de ensino-aprendizagem
desenvolvida na graduação ou pós-graduação incluindo objetivos, fundamentação
teórico-metodológica, descrição e reflexão crítica sobre a experiência e sua repercussão
na formação dos estudantes.
Conter no mínimo 20 e no máximo 25 laudas, com espaço 1,5 fonte time new Roman;
Apresentar resumo com 650 caracteres sem espaço em português ou espanhol, com
versão inglês, francês ou espanhol, e palavras-chave também em português, inglês,
francês ou espanhol, num mínimo de três e máximo de cinco;
As notas de rodapé, exclusivamente explicativas, deverão apresentar numeração
consecutiva dentro do texto;
As referências deverão obedecer às normas atualizadas da ABNT.

Os quadros, figuras, tabelas, gráficos e ilustrações devem ser apresentadas no original,
em arquivo separado e sua localização desejável deverá ser indicada no texto entre dois
traços horizontais.
As citações dentro do texto deverão especificar sobrenome do autor da obra
mencionada, data da publicação e número(s) da(s) página(s).
A fim de garantir o anonimato no processo de análise e seleção, colocar, em folha
separada, o(s) nome(s) do(s) autor(es) e sua última titulação acadêmica, cargo ou função
atual, bem como a instituição onde exerce atividade, endereço, telefone ou e-mail para
contato.
Colocar no texto apenas o título, sem identificação do autor.
Todos os textos serão analisados criteriosamente por pareceristas com qualificação
máxima na área e vinculação com o campo de estudo da docência universitária.
Ser

enviado

via

internet

para

o

e-mail

colecaopraxisedocencia@gmail.com

acompanhados de três cópias impressas (para os autores no Brasil) para o endereço:
Universidade do Estado da Bahia- UNEB, Pró-Reitoria de Ensino de
Graduação. Rua Silveira Martins – 2555, Cabula, Salvador - Bahia.
Gerencia de Gestão do Currículo Acadêmico. Coleção Práxis e Docência
Universitária.

Solicitamos sua colaboração na divulgação desta mensagem!

Os organizadores da coleção
Sandra Soares (DUFOP)
Dayse Miranda (PROGRAD)

