
 

 

CHAMADA DE SELEÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CARTILHA PEDAGÓGICA - 

VOLUME V 

Coleção Produtos Educativos e Metodologias de Ensino 
 

Organizadores:  

Profa. Dra. Ayla Márcia Cordeiro Bizerra 

Prof. Dr. José Cezinaldo Rocha Bessa 

Prof. Dr. José Rodrigues de Mesquita Neto 

Prof. Dra. Maria Ione da Silva 

 
 

1 Objetivo e formato da Coleção:  

 

Divulgar, mediante a produção de CARTILHAS ONLINE PRODUTOS EDUCATIVOS, materiais 

didáticos e metodologias de ensino desenvolvidas por discentes, egressos e docentes do PPGE 

resultantes de pesquisas de dissertações e/ou atividades de disciplinas ministradas no Programa. 

 

A publicação da Coleção Produtos Educativos e Metodologias de Ensino – Volume V será em formato 

digital. Porém, havendo recurso disponível durante a sua produção, poderá ser publicada, também, em 

formato impresso.  

 

2  Orientações para a elaboração da proposta: 

 

2.1 A proposta deve ser resultante da pesquisa de dissertação e/ou de atividade de disciplina ministrada 

no PPGE. 

 

2.2 Os produtos educativos, os materiais didáticos e metodologias de ensino contemplados na proposta 

poderão atender aos seguintes formatos, tipos e características:  

 

i. Produção técnica e mídias educacionais (vídeos, áudios, simulações, animações, 

experimentos virtuais, objetos de aprendizagem, aplicativos de modelagem, aplicativos de 

aquisição e análise de dados, ambientes de aprendizagem, páginas de internet e blogs, jogos 

educacionais etc.);  

ii. Protótipos educacionais e materiais para atividades experimentais, propostas de ensino 

(sugestões de experimentos e outras atividades práticas, sequências didáticas, oficinas, 

cursos, propostas de intervenção, etc.); 

iii. Material textual (quadrinhos, cordel, poesias, guias, manuais etc.).  

iv. Materiais interativos (jogos, kit etc.); programas de TV, Rádio. 

 

2.3 Na descrição da atividade, o (a) proponente deve deixar claro para o (a) leitor (a) da cartilha, não 

somente a compreensão do que se trata a atividade, mas, com a leitura bem orientada, este poderá 

replicá-la, reelaborá-la ou reproduzi-la em diferentes espaços educativos. 

 

3  Orientações sobre a submissão da proposta  

 

3.1 Cada aluno (a) ou egresso (a) proponente pode encaminhar apenas uma proposta, a qual deve incluir 

um docente (s) do PPGE; 

https://sigaa.ufersa.edu.br/sigaa/public/docente/portal.jsf?siape=1991751
https://sigaa.ufersa.edu.br/sigaa/public/docente/portal.jsf?siape=1991751


3.2 Cada proponente ficará responsável pelo envio da proposta já devidamente adequada esteticamente 

ao formato de uma cartilha para divulgação, conforme template em anexo. Isso inclui o trabalho de 

diagramação e de edição de imagens e textos. Chamamos a atenção quanto ao uso cuidadoso de 

imagens, fotos, figuras etc. protegidas por direitos autorais. NÃO esquecer de realizar a correta 

identificação das fontes das ilustrações utilizadas no texto. 

 

3.3 A proposta deve ser enviada até o dia 30 de setembro de 2021 para o e-mail 

cartilha.ppge@gmail.com com o assunto Cartilha PPGE 2021, em arquivo Word.  

 

3.4 Cada proponente deverá acompanhar o calendário de atividades, ficando atento ao cumprimento de 

cada data definida e estando ciente de que o não cumprimento dos prazos de todas as etapas do processo 

pode implicar, caso tenha tido sua proposta selecionada, na perda do direito de publicação. 

 

4 Normas sobre organização e formatação da cartilha 

 

4.1 O material enviado deve atender os seguintes requisitos de organização e formatação de texto 

descritos abaixo:  

 

4.1.1 Autoria e filiação institucional (PPGE/CAPF); 

4.1.2 Apresentação (informar tipo de atividade, objetivos, faixa etária, público-alvo, etc.); 

4.1.3 Descrição da atividade (explicitar o passo a passo, a metodologia, os materiais e estratégias 

utilizados, acesso a ambientes virtuais, se for o caso, etc.). 

4.1.4 Inserção de sugestões de filmes, músicas, textos, vídeos, sites etc., sobre o tema da proposta. 

4.1.5 Ter entre 6 e 10 páginas com espaçamento entre linhas de 1,5, fonte time new roman, texto 

justificado, margens superior e esquerda 3cm e inferior e direita de 2cm. Fonte tamanho 12 em todo o 

texto, exceto no título, que deve conter tamanho 14, centralizado e em CAIXA ALTA. Citações com 

mais de 3 linhas devem observar o afastamento de 4cm da margem esquerda. Citações simples devem 

ser incluídas no corpo do texto. 

 

4.2  Recomenda-se a leitura da Coleção Produtos Educativos e Metodologias de Ensino – Volumes 1, 2, 

3 e 4 publicadas no site do PPGE, para que tomem como referência (exemplo) no processo de elaboração 

da Cartilha. O acesso aos volumes anteriores está disponível na página do PPGE no seguinte endereço: 

http://propeg.uern.br/ppge/default.asp?item=ppge-materiais-e-produtos-educativos 

 

5 Orientações sobre o processo de avaliação/seleção das cartilhas 

 

5.1 As propostas serão avaliadas por uma equipe formada pelos (as) pelos organizadores (as) da coleção. 

Os organizadores considerarão como critério de avaliação: adequação ao formato exigido, consistência 

do conteúdo, organização e qualidade estética, correção linguística, textual e técnica. 

 

5.2 Os organizadores da seleção se reservam ao direito de, ao longo do processo de seleção e edição da 

coleção, sugerirem revisões textuais, de diagramação e de edição para a versão final da cartilha como 

condição para a sua aceitação final e publicação. 

 

6 Orientações gerais 

 

6.1  As despesas com diagramação e revisão de língua portuguesa durante a fase de edição da Coleção 

serão rateadas por autor (as) docente e discente.   

 

6.2  As despesas relativas à prestação de serviços de ISBN, revisão ortográfica e diagramação serão 

partilhadas com todos os autores e coautores. 

 

6.3 Solicita-se que o texto seja redigido no TEMPLATE disponibilizado como anexo dessas 

orientações. Solicita-se, além disso, que seja enviada, em separado, uma nota de biografia, contendo 

mailto:mariahzenaide@gmail.com
http://propeg.uern.br/ppge/default.asp?item=ppge-materiais-e-produtos-educativos


de 3 a 5 linhas, com informações sobre titulação, atuação profissional, vinculação institucional e e-

mail de contato. Não incluir em nota de rodapé. 
 

Modelos de biografia:  

Cecília Meireles de Souza 

Mestrando (Mestre) em Ensino pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/Campus de Pau 

dos Ferros. Professora da Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Norte. Membro do 

Grupo de Pesquisa Políticas e Práticas Pedagógicas (GPPP). E-mail: xxxx@uern.br. 

 

Raquel de Queiroz da Silva 

Doutora em Educação pela Universidade de São Paulo. Professora da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte/Campus de Pau dos Ferros. Docente Permanente do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino (PPGE). Membro/Líder do Grupo de Pesquisa Políticas e Práticas Pedagógicas (GPPP) e 

membro do Grupo de Pesquisa e Ensino na Educação Básica (GPPEB). E-mail: xxxxx@uern.br. 
 

 

6.4 Outros casos omissos serão julgados pela Comissão Organizadora da coleção. 

 
 

CALENDÁRIO 

 

Lançamento da Chamada para produção de Cartilha do PPGE 

(alunos regulares, egressos e professores) 

04 de agosto de 2021 

Envio do texto para composição da cartilha de acordo com as 

normas estabelecidas na chamada 

Até 30 de setembro de 2021 

Divulgação da relação de trabalhos inscritos  Até 05 de outubro de 2021 

Avaliação dos trabalhos (seleção e correção) Até 05 de novembro de 2021 

Período destinado à revisão dos trabalhos aprovados Até 21 de novembro de 2021 

Resultado final dos trabalhos selecionados para a cartilha  Até 10 de dezembro de 2021 

Período destinado à revisão textual e editoração da Coleção Até 28 de fevereiro de 2022 

Previsão de publicação da Coleção Março de 2022 

 

 

Pau dos Ferros, 4 de agosto de 2021. 

Comissão Organizadora 
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O USO DE JOGOS DIGITAIS EM AULAS DE LÍNGUAS DO ENSINO 

MÉDIO EM PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR 

 

Manuel Bandeira 

Cecília Meireles 

Machado de Assis 

 

1 APRESENTAÇÃO 

 

A coleção produtos educativos e metodologias de ensino visa a divulgar materiais 

didáticos e metodologias de ensino desenvolvidas por discentes, egressos e docentes do PPGE 

resultantes de pesquisas de dissertações e/ou atividades de disciplinas ministradas no Programa. 

 

2 DESENHO E PLANEJAMENTO DA PROPOSTA DE USO DE JOGOS DIGITAIS 

 

A coleção produtos educativos e metodologias de ensino visa a divulgar materiais 

didáticos e metodologias de ensino desenvolvidas por discentes, egressos e docentes do PPGE. 

 

3 PASSO A PASSO PARA UTILIZAÇÃO DOS JOGOS EM SALA DE AULA 

 

A coleção produtos educativos e metodologias de ensino visa a divulgar materiais 

didáticos e metodologias de ensino desenvolvidas por discentes, egressos e docentes do PPGE. 

 

4 SUGESTÕES DE ATIVIDADES E DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS 

 

A coleção produtos educativos e metodologias de ensino visa a divulgar materiais 

didáticos e metodologias de ensino desenvolvidas por discentes, egressos e docentes do PPGE. 

 

5 AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

 

A coleção produtos educativos e metodologias de ensino visa a divulgar materiais 

didáticos e metodologias de ensino desenvolvidas por discentes, egressos e docentes do PPGE. 

 



6 CONCLUSÃO 

 

A coleção produtos educativos e metodologias de ensino visa a divulgar materiais 

didáticos e metodologias de ensino desenvolvidas por discentes, egressos e docentes do PPGE. 

 

7 REFERÊNCIAS 

  

OBSERVAÇÕES SOBRE ILUSTRAÇÕES (TABELAS, QUADROS, GRÁFICOS, FOTOS) 

E REFERÊNCIAS: (Apague essas observações e os modelos a seguir, quando terminar o seu 

texto) 

 

Ilustrações como tabelas, quadros, gráficos e fotos: devem receber, na parte superior, uma 

identificação/nomeação com indicação de numeração sequencial e, na parte inferior, a 

indicação da fonte. As ilustrações devem ser colocadas de forma centralizada. Ver modelo a 

seguir: 

 

Gráfico 1 – Práticas de linguagem no ensino de língua materna 

                    Fonte: Santos, Silva e Bessa (2018) 

 

 

Observação: Quando se tratar de tabela, quadro ou gráfico elaborado pelos próprios autores, 

especificar nesses termos: Fonte: elaboração própria dos autores 

 

Referências: devem ser listadas em ordem alfabética -  Separar referências por um espaço 

simples. Abreviar prenomes dos autores em todas as referências - Usar negrito para destaque 

das obras – Não esquecer de colocar a página de início e fim quando se tratar de referência de 

capítulo de livro de coletânea ou de artigo de periódico. Ver, a seguir, modelos para 

diferentes tipos de referência, em conformidade com as normas da ABNT: 

 

Livro completo: 

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 71. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2019. 
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Capítulo de livro/coletânea: 

BARCELOS, A. M. F. Cognição de professores e alunos: tendências recentes na pesquisa de 

crenças sobre ensino e aprendizagens de línguas. In: BARCELOS, A. M. F.; VIEIRA-

ABRAHÃO, M. H. (org.). Crenças e Ensino de Línguas: foco no professor, no aluno e na 

formação de professores. Campinas, SP: Pontes, 2006. p. 15-42 

 

Artigo em periódico: 

BARCELOS, A. M. F. Crenças sobre aprendizagem de línguas, linguística aplicada, ensino de 

línguas. Linguagem & Ensino, Vol. 7, n. 1, p. 123-156, 2004. 

 

Dissertação de mestrado ou tese de doutorado 

BERNARDINO, C. G. O metadiscurso interpessoal em artigos acadêmicos: espaço de 

negociações e construção de posicionamentos. 2007. 243f. Tese (Doutorado em Linguística 

Aplicada) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007. 

 

Texto completo em anais de eventos 

PADILHA, W. Educação popular e atenção à saúde. In: SEMINÁRIO SOBRE A POLÍTICA 

NACIONAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, 1., 2006, Brasília. Anais... Brasília, DF: 

Ministério da Saúde, 2009. p. 58-60. 

 

 

 

 

 

 


