
CHAMADA DE SELEÇÃO E PUBLICAÇÃO DE CARTILHA PEDAGÓGICA 

Coleção Produtos Educativos e Metodologias de Ensino – Volume 3 

Organizadores (as):  

Profa. Dra. Diana Maria Leite Lopes Saldanha 

Profa. Dra. Diana Paula de Souza Rêgo Pinto Carvalho  

Profa. Dra. Profa. Dra. Maria da Conceição Costa 

Profa. Dra. Sheyla Maria Fontenele Macedo 

Profa. Dra. Simone Cabral Marinho dos Santos 

1. Objetivo da Coleção:  

Divulgar, mediante a produção de cartilhas online produtos educativos, materiais didáticos e metodologias de ensino 

desenvolvidas por discentes e docentes do PPGE resultantes de pesquisas de dissertações e/ou atividades de disciplinas 

ministradas no Programa. 

 

2. Orientações sobre a elaboração e seleção da proposta: 
a. A proposta deve ser resultante da pesquisa de dissertação e/ou de atividade de disciplina ministrada no PPGE. 

 

b. 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, sequencias didáticas, oficinas, cursos, propostas de intervenção, 

etc.); 

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

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

 

c. Cada aluno (a) ou egresso (a) proponente pode encaminhar apenas uma proposta, a qual deve incluir docente (s) 

do PPGE; 

 

d. A proposta deve ser enviada até o dia 18 de dezembro de 2019 para o e-mail cartilha.PPGE@gmail.com com 

o assunto Cartilha PPGE, em arquivo word.  

 

e. Cada proponente fica responsável pelo envio da proposta já devidamente adequada esteticamente ao formato de 

uma cartilha para divulgação. 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. 

 

f. Normas da cartilha: deve atender aos critérios abaixo:  

i. Autoria e filiação institucional (PPGE/CAPF); 

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

iii. Descrição da atividade (explicitar o passo a passo, a metodologia, os materiais e estratégias utilizados, acesso 

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

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

v. Ter entre 6 e 10 páginas com espaçamento entre linhas de 1,5, margens superior e esquerda 3cm e inferior e 

direita de 2cm. 

 

g. A publicação da Coleção Produtos Educativos e Metodologias de Ensino – Volume 3 será em formato digital. 

Porém, havendo recurso disponível durante a sua produção, poderá ser publicada em formato impresso.  

 

h. As despesas com diagramação e revisão de português durante a fase de edição da Coleção serão rateadas por 

autor (as) docente e discente.   

 

 

Observação: Na descrição da atividade, o (a) proponente deve deixar claro para o (a) leitor (a) da cartilha, não só 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. 

i. As propostas serão avaliadas por uma equipe formada pelos (as) 4 organizadores (as) da coleção. Os 

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

organização e qualidade estética, correção linguística e textual. 

j. O PPGE prevê o total de 01 cartilha a ser confeccionada, podendo este quesito ser alterado. Também é importante 

frisar que, haverá um custo relativo à prestação de serviços de revisão ortográfica e diagramação a ser partilhado 

com todos os autores e coautores. 

mailto:mariahzenaide@gmail.com


k. Os organizadores da seleção se reservam ao direito de sugerirem revisões textuais, de diagramação e de edição 

para a versão final da cartilha. 

l. Recomenda-se a leitura da Coleção Produtos Educativos e Metodologias de Ensino – Volumes 1 e 2 publicadas 

no site do PPGE, para que tomem como referência (exemplo) no processo de elaboração da Cartilha.   

m. Cada proponente deverá acompanhar o calendário de atividades estando atento à cada data definida. 

n. Cada proponente deverá se responsabilizar pelos custos correspondestes à diagramação, análise textual e 

divulgação da cartilha. 

o. Outros casos omissos aqui serão julgados pela equipe organizadora da coleção. 

 

CALENDÁRIO 

 

Lançamento da Chamada para produção de Cartilha do PPGE (alunos 

regulares, egressos e professores) 

04 de novembro de 2019 

Envio do texto para composição da cartilha de acordo com as normas 

estabelecidas na chamada 

18 de dezembro de 2019  

Divulgação do número de trabalhos inscritos  22 de dezembro de 2019  

Avaliação dos trabalhos (seleção e correção) Até 14 de fevereiro de 2020 

Resultado final dos trabalhos selecionados para a cartilha  18 de fevereiro de 2020 

 

 

Pau dos Ferros, 04 de novembro de 2019. 

Equipe Organizadora. 

 


