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CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS à REVISTA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO da UDESC 

Chamada para publicação de Resumos para a Primeira Edição da Revista de Ensino de 

Graduação da UDESC.  

1. Apresentação 

O objetivo da Revista de Ensino será:  Divulgar as experiências/práticas de ensino exitosas 

desenvolvidas a partir dos programas e ações voltadas ao Ensino de Graduação em nossa 

Universidade. 

A revista contará com uma publicação anual e, nesta primeira edição, receberá Resumos 

centrados na Temática: “Retratando e Valorizando os Programas/projetos e práticas 

exitosas”. 

A revista contemplará resumos inéditos com relatos de experiências/práticas de ensino 

exitosas desenvolvidas a partir dos programas/projetos e ações a saber: 

 Programa de Apoio ao Ensino de Graduação (PRAPEG) 

 Programa NDE 

 Programa de Monitoria   

 Estágio Curricular Supervisionado 

 Formação Continuada 

 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 

 Programa de Educação Tutorial (PET) 

 Núcleo de Acessibilidade Educacional (NAE) 

 Programa de Residência Pedagógica (a ser implantado) 

 Relatos de práticas exitosas em sala de aula 

A Revista de Ensino de Graduação será online, sendo esta primeira edição contemplada 

com 1000 exemplares impressos a serem distribuídos aos Centros. 

2. Dos critérios de submissão 

 2.1 Poderão ser encaminhados à PROEN resumos com até 2500 caracteres com espaço  

 2.2 Não há limite para o número de autores; 

 2.3 Os resumos deverão ser selecionados nos Centros pela Comissão de Ensino e 

encaminhados às Direções de Ensino de Graduação da UDESC que posteriormente os 

enviará à PROEN; 

 2.4 Nesta primeira edição cada Centro terá reservado duas páginas na Revista (dois 

resumos) contendo até 2 mil e quinhentos caracteres. Cada resumo poderá vir 

acompanhado de até duas fotos/ilustrações por página (em JPGE).  

 



 

3. Da submissão dos Resumos  

 Os Centros de Ensino deverão encaminhar os resumos à PROEN até o dia 

15/08/2018 para o e-mail ceg.proen@udesc.br cujo assunto deverá ser: “Revista de 

Ensino UDESC”. 

 

4. Da estrutura dos Resumos  

 Os resumos deverão conter título, autores, Centro de Ensino, Descritores (três a 

cinco) e estruturados com: introdução, desenvolvimento (com objetivos, 

metodologia, resultados e discussão), conclusão.  

 Deverão ser escritos em letra Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 

entre linhas de 1,5, contendo até 2500 caracteres com espaço e justificado. 

 

4. Da Publicação da Revista de Ensino de Graduação 

Publicação e Lançamento: 30 de outubro de 2018 – Dia de Formação Continuada 

da UDESC 
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MODELO DE RESUMO  

 
 
O Resumo deverá conter no máximo 2500 caracteres com espaço incluindo: 
Texto, Tabelas e/ou Figuras. 
 

TÍTULO DO RESUMO  

(Letras maiúsculas e no máximo duas linhas) 

 

Nome Completo do autor1 ; Nome Completo do autor 2 ; Nome Completo dos 

demais 3  

1Professor /Discente do Curso ........ do Centro de Ensino ........; e-mail:....................... 

 

Descritores: no mínimo, três e, no máximo, cinco. 

 

Texto justificado e estruturado contendo Introdução (incluindo os objetivos), 

Metodologia, Resultados e Discussão e Conclusões. 

 

Agradecimentos (opcional) 

 

Figuras e ilustrações 

Formato JPG com descrição da figura/ilustração 

 

 


