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Chamada Pública para submissão de trabalho para publicação – PRODOCÊNCIA 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por meio do Prodocência torna público o 

Edital 01/2015 PROGRAD/PRODOCÊNCIA, conforme abaixo discriminado. 

1. Natureza 

A obra comporá a Coleção Pedagógica da Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD e 

apresentará relatos de atividades desenvolvidas no âmbito do Prodocência. Será 

coordenada pelo Prodocência e pela Diretoria de Desenvolvimento Pedagógico – 

DDPed da PROGRAD, assessorada pelo Conselho Científico da coleção.  

2. Objetivo 

Divulgar as ações desenvolvidas no âmbito dos projetos apoiados pelo Prodocência e 

seus impactos nas licenciaturas da UFRN. 

3. Proposta 

Normas editoriais para apresentação de trabalhos: 

I. Os artigos, relato de pesquisa ou experiência devem ser apresentados com no mínimo de 

20 e máximo de 25 laudas;  

II. Os trabalhos devem ser apresentados no formato A4, fonte Times News Roman 12 e 

espaçamento 1,5; 

III. As citações no texto devem seguir as normas atualizadas para Informação e 

Documentação de conformidade com a NBR 10.520/ABNT; 

IV. As notas de rodapé a as referências bibliográficas deverão seguir as normas atualizadas 

da ABNT:NBR 10.520 e  NBR 6023. Em caso de Nota Numerada, estas deverão vir no 

final da página; 

V. As ilustrações, tabelas e imagens em geral deverão ser inseridas no corpo do trabalho e 

encaminhadas em formato original em arquivo(s) separado(s), para o mesmo endereço 

eletrônico, com legenda e referência de autoria, quando se tratar de reprodução; 

VI. O conselho científico analisará a adequação dos trabalhos aos objetivos desta Chamada 

Pública, às Normas Editoriais. Quando necessário, o artigo será submetido a pequenas 

correções visando à melhoria do texto, preservando a(s) ideia(s) do(s) autor(es). Neste 

caso, o(s) autor(es) serão notificados e orientados a procederem as alterações 

necessárias; 

VII. O conteúdo do trabalho é de inteira responsabilidade de seu autor, mas sua publicação 

implicará na transferência de direitos autorais para a UFRN, de acordo com a Lei de 

Direitos Autorais; 

VIII. Os autores dos trabalhos publicados receberão, cada um, 5 (cinco) exemplares da obra. 

4. Inscrição 

A submissão dos trabalhos, deve ser encaminhada uma cópia por meio eletrônico, para 

o endereço  colecaopedagogica2013@prograd.ufrn.br. 



5. Calendário 

Ações Data 

Lançamento do Edital 19/03/2015 

Entrega das propostas 20/04/2015 

Análise da Comissão Científica 24/04/2015 

Revisão dos artigos 11/05/2015 

Retorno dos organizadores aos autores 

sobre possíveis revisões nos textos. 

08/06/2015 

Entrega dos textos revisados pelos 

autores aos organizadores. 

Até 22/06/2015 

Envio para Diagramação 23/06/2015 

Revisão da Diagramação 20/07/2015 

Finalização da obra e envio à editora 

pelos organizadores. 

24/08/2015 

 

 

 

 

Natal, 19 de março de 2015. 

 

 


