
  

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA- IESP 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA, EXTENSÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL - 

COOPERE 

 

EDITAL 03 /2019.2 

PUBLICAÇÃO DE LIVRO COM RESULTADOS DA EXPERIÊNCIA NA 

MONITORIA 

O Instituto de Educação Superior da Paraíba - IESP, através da Coordenação de 

Pesquisa, Extensão e Responsabilidade Social - COOPERE, no uso de suas atribuições 

regimentais, torna pública a chamada para submissão de trabalhos acadêmicos, considerados 

como resultados das monitorias, para compor o livro que será publicado pela Editora IESP, 

intitulado como: A Vivência de um Monitor. 

1. OBJETIVO 

 A intenção deste edital é incentivar a publicação dos relatos de experiências e ideias 

inovadoras dos professores e monitores do IESP, proporcionar a visibilidade e disseminar as 

experiências e os saberes adquiridos dos monitores e professores durante o período da 

monitoria.  

2. INFORMAÇÕES GERAIS  

Os trabalhos deverão estar acompanhados do(a) professor(a) orientador(a) da disciplina objeto 

da monitoria, junto com os(as) alunos(as) participantes. Os Professores e Monitores deverão 

apresentar seu artigo. Os trabalhos finais avaliados pela comissão serão apresentados à 

COOPERE até o dia 20/12/2019. Os artigos poderão contemplar relatos de experiências, e/ou 

propor práticas inovadoras para auxiliar a monitoria e/ou a disciplina objeto do processo de 

monitoria. Os trabalhos deverão seguir as normas que seguem em anexo. 

3. INSCRIÇÃO DE TRABALHOS   

A inscrição de trabalhos será realizada mediante o envio da ficha de inscrição preenchida e do 

artigo para o e-mail ic@iesp.edu.br, a partir do dia 09/12/2019 até o dia 13/12/2019.  Artigos 

recebidos fora do Padrão serão devolvidos para ajustes. 

A Ficha de Inscrição encontra-se no Anexo I. 



 

4. DAS NORMAS APLICADAS AOS TRABALHOS  

 

O trabalho deverá ser elaborado com a seguinte estrutura: RESUMO, ABSTRACT, 

INTRODUÇÃO, FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA, MÉTODO, RESULTADOS E 

DISCUSSÕES, CONSIDERAÇÕES FINAIS e REFERÊNCIAS. Deverá conter no mínimo 

10 e no máximo 15 páginas, digitados no processador de texto Microsoft Word, com fonte 

Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas simples. Deve ainda conter, no 

mínimo, 10 referências bibliográficas, respeitando os elementos obrigatórios da ABNT. O 

artigo deverá seguir o modelo conforme Anexo II. 

 

5. AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS   

 A avaliação dos artigos será realizada pela Coordenação de Curso junto com seu Núcleo 

Docente Estruturante - NDE cientifica, e aqueles que não apresentarem estrutura adequada 

serão devolvidos com as sugestões de correção por e-mail ao professor titular para os 

possíveis ajustes. 

6 CRONOGRAMA  

1. Divulgação do Edital. 15 de agosto de 2019 

2. Período de inscrição dos relatos em 

formato de artigo. 

09 a 13 de dezembro 2019 

4. Período para avaliação dos relatos pela 

comissão de professores do curso.  

14 a 20 de dezembro 2019 

7. Divulgação dos resultados. 22 de dezembro 2019 

8. Publicação do E-book  No primeiro encontro dos monitores em 

2020.1 

 

Cabedelo, 15 de agosto de 2019 

DIRETORA GERAL 

Erika Marques 

DIRETORA ACADÊMICA 

Iany Cavalcanti da Silva Barros  

  

 

COORDENAÇÃO PESQUISA, EXTENSÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL  

Cícero de Sousa Lacerda 

 



 

 

 

ANEXO  I - FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

Curso:   

Unidade Curricular:  

Professor orientador:  

Aluno (s)   

Período:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II - ESTRUTURA DO ARTIGO 

Titulo  

 

nomes dos autores 

O nome do autor deverá ser inserido de forma direta: Prenome (não pode ser abreviado) e sobrenome. Para mais 

de um autor, os nomes podem ser grafados na mesma linha, separados por vírgula, ou em linhas distintas. Com 

vinculação acadêmica/corporativa e endereço eletrônico de contato. (ABNT) 

 

Resumo:  

O resumo deve conter no máximo 250 palavras e no mínimo 100 palavras (ABNT NBR 6028), em fonte Times 

New Roman, tamanho 12, justificado, espaçamento entre linhas simples. O resumo deve conter uma breve 

apresentação do tema, o objetivo, uma síntese da metodologia e uma síntese dos resultados. Deve ser precedido 

de no mínimo 3 e no máximo 6 palavras-chave, separadas por ponto. 

Abstract 

As mesmas informações do resumo em inglês. 

1INTRODUÇÃO 

A introdução inicia-se abaixo do resumo, seguida do corpo do artigo, a fonte a ser utilizada é Times New 

Roman, tamanho 12, justificado, com espaçamento entre linhas 1,0 (simples). Nesse item deverá ter uma 

apresentação ampla do tema,  o objetivo da pesquisa os métodos que nortearam o estudo e  a problematização. 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Deve ser elaborada a partir de referenciais que estejam em consonância com o tema. A fundamentação deve ser 

elaborada a partir de trabalhos científicos. 

3 METODOLOGIA 

Este item devem conter o tipo de pesquisa, a forma de abordagem, procedimentos e modalidade da pesquisa. 

4 RESULTADO E DISCUSSÃO 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dever conter os resultados obtidos durante a pesquisa. 

REFERÊNCIAS 



Neste item será incluída a bibliografia citada. 

A ordenação dos itens deve ser alfabética. Na mesma referência utiliza-se espaço simples; entre duas referências, 

um espaço livre). 

a) Nas referências: 

Todo o documento, citado no texto do trabalho deve ser listado abaixo do título REFERÊNCIAS. Como não se 

trata de elemento textual, não é numerada. 

As referências não são justificadas; são alinhadas pela esquerda. 

A maneira de referenciar os documentos também deve obedecer às normas da ABNT. As referências devem der 

ordenadas alfabeticamente. Para elaboração do artigo  deve se utilizar no mínimo 30 referências. 


