EDITAL 04 /2021.2 COOPERE/NIA/UNIESP SOBRE PRODUÇÃO DOCENTE
O CENTRO UNIVERSITÁRIO da Paraíba - UNIESP, através da Coordenação de Pesquisa,
Extensão e Responsabilidade Social - COOPERE, no uso de suas atribuições regimentais, torna
público a chamada, para submissão das Produções Docentes 2021, intitulada: VIVÊNCIAS E
EXPERIÊNCIAS DOS ANOS 2020 E 2021: RELATOS DE DOCENTES DO ENSINO SUPERIOR
DIANTE DA PANDEMIA DA COVID-19.

1 OBJETIVO
Publicar um e-book com relatos de experiências dos docentes do UNIESP referente às aprendizagens
adquiridas por meio da educação remota neste momento de Isolamento Social proveniente do Covid19, nos anos de 2020 e 2021, o que aprenderam e como estão se preparando para o pós-pandemia.

2 INFORMAÇÕES GERAIS
a) A publicação em formato e-book será feita por área e apresentada como produção conjunta de
docentes por área.
b) A organização da obra será realizada pelo Núcleo de Inovação da Aprendizagem - NIA.
c) Serão aceitos os formatos: *.doc, *.docx.
d) Número de páginas: No mínimo 10 páginas e no máximo 30 páginas.

3 ENVIO DE TRABALHOS
a) Os docentes devem encaminhar os originais no formato previsto neste Edital, descritos no
item 5 mais adiante, conforme template em Anexo I.
b) O envio deve ser endereçado para o endereço nia@iesp.edu.br, tomando atenção para que seja
acompanhado de autorização por escrito, quando for o caso, relativa a uso de ilustrações de
terceiros que não sejam de domínio público, nos termos de legislação vigente de direitos
autorais.
c) Cada autor deve preencher e assinar Termo de Autorização Para Publicação, disponível no
Anexo II, remetendo-o para o e-mail da Editora UNIESP, já citado.
d) Antes de encaminhar os originais de seu texto para a Editora, os(as) autores(as) devem
submetê-lo a uma revisão textual.
4 APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS
a) Os originais devem estar digitados no editor de texto Word for Windows, fonte Arial 12,
espaçamento 1,5, com as margens de 3cm (esquerda, e superior) e 2cm (direita e inferior),
tamanho A4 e com as páginas numeradas no canto direito da margem inferior;
b) O texto deve ser acompanhado dos títulos e subtítulos claramente identificados
numericamente segundo a norma da ABNT 6024 vigente;
c) Os(as) autores(as) devem estar na primeira página abaixo do título alinhados no canto direito,
na ordem do nome e sobrenome, acompanhado de breve apresentação na nota de rodapé na
qual devem constar o endereço de correio eletrônico (e-mail) e o link do currículo disponível
na Plataforma Lattes (currículo Lattes) sendo obrigatório que todos autores apresente o
Currículo Lattes atualizado.
d) As notas de rodapé, quando necessárias, devem vir em fonte Arial 10;
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e) No caso de citações com mais de três linhas, o texto deve ter recuo de 4 cm da margem
esquerda e alinhado, segundo ABNT 10520 em vigência;
f) As Referências, que devem conter as fontes citadas, sendo dispostas em espaço simples de
entrelinhas, separadas uma da outro por dois espaços simples e justificadas apenas a esquerda,
segundo ABNT 6023 em vigência.

5 ESTRUTURA DOS ORIGINAIS
a) Título, subtítulo (quando houver);
b) Nomes dos(as) autores(as);
c) Nota de rodapé com a identificação dos(as) autores(as) e link do currículo Lattes (do(a)
discente e do(a) docente);
d) Texto deve apresentar estrutura de capítulo, sem numeração nos títulos de cada item; com
introdução, desenvolvimento, conclusão e referências bibliográficas em CAIXA ALTA e
negrito;
e) As referências bibliográficas devem obrigatoriamente contemplar os autores citados no texto e
obedecer a normativa da ABNT mais recente.
6 DIREITOS AUTORAIS
Os autores de textos que serão disponibilizados online para acesso gratuito no site do UNIESP, não
receberão qualquer forma de pagamento pela sua publicação.
7 RESPONSABILIDADE
As opiniões expressas nos textos publicados, assim como eventuais erros e omissões, serão de
exclusiva responsabilidade dos autores, não representando o pensamento dos membros do Conselho
Editorial da Editora UNIESP.
8 CRONOGRAMA
EVENTOS
Divulgação do Edital
Entrega dos originais para o NIA
Organização da Publicação pelo NIA
Envio do material organizado à Editora UNIESP
Publicação online
Lançamento

DATAS
23/08/2021
23/08/2021 até 23/09/2021
23/09/2021 até 31/09/2021
01/10/2021
15/10/2021
27 de Outubro de 2021 (INOVA)

Cabedelo, 10 de agosto de 2021
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ANEXO I
TÍTULO EM ARIAL 12, CENTRALIZADO, NEGRITO E MAIÚSCULAS:
SUBTÍTULO TAMBÉM TODO EM ARIAL 12, NEGRITO E MAÍUSCULAS, SENDO
A EXTENSÃO MÁXIMA DO CONJUNTO DE TRÊS LINHAS
*SOBRENOME, Nome do(s) Autor(a)(s) 1
** SOBRENOME, Nome do(s) Autor(a)(s)2
(no máximo 4 autores)
INTRODUÇÃO
A introdução é seguida do corpo do artigo, a fonte a ser utilizada durante o artigo deverá ser
Arial, tamanho 12, justificado, com espaçamento entre linhas 1,5 (um e meio) e margens das
páginas devem apresentar margem esquerda e superior de 3,0 cm e direita inferior de 2,0 cm.
Nesse item deverá ter como sugestão uma apresentação ampla do tema, o objetivo da pesquisa
os métodos que nortearam o estudo e a problematização.
DESENVOLVIMENTO
Parte fundamental do texto deve ser elaborado de forma concisa e clara; contém a exposição
ordenada e detalhada do assunto. Nele estarão inseridos os seguintes itens:
● A metodologia que deve descrever onde, quando e como ocorreu a experiência, o
contexto e os procedimentos utilizados;
● A discussão: deve-se relatar a experiência, contextualizando-a com os achados na
literatura sobre o tema; mostrar análise dos resultados obtidos se for o caso.
● Devem-se utilizar recursos ilustrativos de figuras ou tabelas, acompanhados de
análises indicando sua relevância, vantagens e possíveis limitações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas considerações finais deverão ser apresentadas a síntese dos resultados, e os objetivos
explicitados, evidenciando-se a análise e discussão dos dados obtidos/vivenciados.
REFERÊNCIAS
Nas referências deverão constar apenas autores e obras mencionados no texto, obedecendo-se
às normas da ABNT.
Deve ser utilizada a fonte Arial, corpo 12, alinhamento à esquerda, com espaçamento entre
linhas simples, e espaçamento antes e depois (6 pt). A ordenação dos itens deve ser alfabética.
Para elaboração do trabalho deve-se utilizar no mínimo 5 referências.

1
2

Titulação do autor 1, curso(s) de atuação. E-mail:
Titulação do autor 2, curso(s) de atuação. E-mail:
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Observações:
Prazo para envio: até 23 de setembro de 2021
E-mail para envio: nia@iesp.edu.br
No assunto do e-mail colocar: PD2021 – Nome completo.
Formatos de arquivo aceitos: *.doc, *.docx.
Número de páginas: No mínimo 10 páginas e no máximo 30 páginas.
Dúvidas quanto à formatação se basear nas seguintes normas ABNT:
NBR 6023/2018 – Referências
NBR 6024/2012 – Seções do documento
NBR 10520/2002 – Citações
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ANEXO II

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO

Eu, ___________________________, portador do CPF_____________, professor(a) desta
instituição de ensino, venho, na qualidade de titular dos direitos de autoria da publicação
intitulada ________________________________________, de acordo com a Lei nº 9610/98,
autorizo o Centro Universitário - UNIESP, a disponibilizá-la gratuitamente em meio
eletrônico, na rede mundial de computadores, no formato especificado, para fins de leitura,
impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica da instituição, a partir
desta data.

Cabedelo,

___________________________________________
Assinatura do(a) Autor(a)

de

de 2021.

