
 

COMUNICADO – 01  

PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA SUBMISSÃO DE CARTILHA PEDAGÓGICA - 

VOLUME V 

Coleção Produtos Educativos e Metodologias de Ensino 
 

A comissão organizadora do volume V da Coleção Produtos Educativos e Metodologias de Ensino, 

do Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE), da Universidade do Estado do Rio Grande 

do Norte/Campus de Pau dos Ferros, comunica a prorrogação do prazo de submissão de 

propostas de cartilhas pedagógicas para o referido volume, observando-se o que segue: 

 

1. O novo prazo para envio das propostas é o seguinte: até as 24h de 04 de outubro de 2021. 

 

2. Os interessados devem seguir as orientações e os critérios de submissão estabelecidos na 

chamada de submissão das cartilhas do vol. V, divulgada em 04 de agosto de 2021, que se 

encontra disponível na página do PPGE, no seguinte endereço: 

https://propeg.uern.br/ppge/default.asp?item=ppge-apresenta%E7%E3o.  O template para 

formatação da cartilha encontra-se disponível como anexo do presente comunicado. 

 

3. A comissão organizadora comunica ainda a manutenção do cronograma das demais etapas 

(ver calendário a seguir), conforme previsto na chamada de submissão das cartilhas divulgada 

anteriormente. 
 

CALENDÁRIO 

 

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 

 

4. Os casos omissos serão julgados pela comissão organizadora do volume da coleção. 

 

 

Pau dos Ferros, 01 de outubro de 2021. 

 
 

Comissão organizadora 

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


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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Produção Textual Leitura Análise linguística



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. 

 

 

 

 

 

 


