
 

PRÓ-REITORIA DE ENSINO – PROEN 

Coordenadoria de Ensino de Graduação - CEG 

CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE CAPÍTULOS AO LIVRO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO DA UDESC 

Chamada para publicação de capítulos para o 2ª volume do Livro de Ensino de Graduação 

intitulado “ Relatos e retratos do ensino de graduação da UDESC”.  

1. Apresentação 

O objetivo do Livro de Ensino da Graduação é divulgar as experiências/práticas de ensino 

exitosas desenvolvidas a partir dos programas e ações voltados ao Ensino de Graduação em 

nossa Universidade. 

O 2ª volume do livro “ Relatos e retratos do ensino de graduação da UDESC“ contemplará 
capítulos com relatos de experiências/práticas de ensino exitosas desenvolvidas a partir dos 
programas/projetos e temáticas 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 Residência Pedagógica (RP) 

 Programa de Educação Tutorial (PET) 

 Núcleo de Acessibilidade Educacional (NAE) 

 Docência Universitária  

 Inovação pedagógica/novas práticas pedagógicas no ensino superior 

O Livro será disponibilizado de forma eletrônica (e-book), além de 300 exemplares 

impressos, a serem enviados aos Centros da UDESC. 

2. Dos critérios de submissão 

 2.1 Poderão ser encaminhados à PROEN capítulos de quatro páginas (nº exato); 

 2.2 Não há limite para o número de autores; 

 2.3 Os capítulos deverão ser julgados e 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 Para cada Centro serão reservados dois capítulos do livro, cada um com  quatro 

páginas;  

 Caso um ou mais Centros não apresentem capítulo (s) este quantitativo poderá ser 

redistribuído a outro Centro que tenha interesse. 

 

 



 

3. Da submissão dos Resumos 

 Os Centros de Ensino deverão encaminhar os capítulos à PROEN até o dia 14 de junho 

de 2019 para o e-mail ceg.proen@udesc.br cujo assunto deverá ser: Livro de Ensino de 

Graduação intitulado “ Relatos e retratos do ensino de graduação da UDESC”. 

 4. Da estrutura e formatação do capítulo original 

 

 O capítulo deverá conter título, resumo, palavras-chave (três a cinco), introdução, 

desenvolvimento (com objetivos, metodologia e resultados), conclusão e referências; 

 Deverão ser escritos em (folha A4) letra Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 

entre linhas 1,5 contendo quatro páginas exatas, sendo as margens superior e inferior 

2,5 cm e esquerda e direita 3,0 cm.  

 Os autores entregarão o original em versão eletrônica do texto final em Word;  

 Cada capítulo poderá vir acompanhado de até duas fotos/ilustrações por página; 

 Junto com o texto original o autor deverá entregar uma pasta digital com os arquivos de 

imagens existentes no capítulo; 

 As imagens devem estar em alta resolução, as coloridas com 300 dpi e as em preto e 

branco com 100 dpi. 

4. Lançamento do Livro de Ensino 

Lançamento do livro está previsto para 15 de outubro de 2019.  

5. Resultado  

 O resultado contendo a relação dos capítulos aprovados, que farão parte do livro, será 

publicado em documento expedido pela Pró-reitoria de Ensino (PROEN). 

 

 

 

Florianópolis/SC, 18 de fevereiro de 2019. 

 

 

Profa. Dra. Soraia Cristina Tonon da Luz 

Pró-reitora de Ensino da UDESC 


