
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE NORTE 
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO 
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CHAMADA PÚBLICA PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO –  
COLEÇÃO PEDAGÓGICA 14 

 
 
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, por intermédio da Pró-

Reitoria de Graduação, torna público o edital com as normas e condições para 

submissão de artigos para a publicação Coleção Pedagógica da PROGRAD. 

 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1.1 Este edital rege as normas e condições para submissão de artigos para publicação 

e que irão compor o volume 14 da obra denominada Coleção Pedagógica da Pró-

Reitoria de Graduação. A publicação apresentará relatos de ações de ensino 

desenvolvidas no âmbito do Período Letivo Suplementar Excepcional – PLSE e será 

coordenada pela Diretoria de Desenvolvimento Pedagógico – DDPed da PROGRAD, 

assessorada pelo Conselho Científico da coleção. 

 

2. DOS OBJETIVOS 

2.1 Divulgar as ações de ensino executadas no âmbito dos cursos de graduação da 

UFRN, cujas atividades foram desenvolvidas remotamente no decurso do Período 

Letivo Suplementar Excepcional, no intuito de disseminar práticas exitosas de ensino e 

aprendizagem no contexto do ensino remoto. 

 

3. NORMAS GERAIS 

3.1 As publicações aprovadas por meio deste edital serão publicadas digitalmente, em 

volume da Coleção Pedagógica da PROGRAD no formato e-book, e disponibilizadas 

gratuitamente por meio do Repositório Institucional da UFRN (repositorio.ufrn.br). 

3.2 Todos os autores e/ou organizadores da proposta são considerados proponentes, 

os quais podem submeter apenas uma proposta ao presente edital. 

3.3 Este edital não contempla traduções ou reedições. 

 



3.4 Para este Edital, compreende-se o livro digital como a publicação fruída 

eletronicamente, a partir de um dispositivo de leitura online ou off-line, em formato 

.PDF. Seu conteúdo pode incluir textos, imagens, hipertextos, interligando blocos de 

informação, segundo interesse do autor/produtor ou do próprio leitor. 

3.5 Não serão aceitos trabalhos simultaneamente inscritos, parcial ou totalmente, para 

processo de avaliação em outras editoras ou em algum periódico científico. 

3.6 As obras submetidas a este edital não podem possuir, sob pena de 

desclassificação, conteúdos que: 

a) contrariem algum dispositivo constitucional em vigor; 

b) contenham dados ou informações que constituam ou possam constituir crime (ou 

contravenção penal) ou que possam ser entendidos como incitação à prática de crime 

(ou contravenção penal); 

c) constituam ofensa à liberdade de crença e às religiões; 

d) contenham dados ou informações racistas ou discriminatórias de qualquer natureza; 

e) violem qualquer lei nacional ou que sejam antiéticas; 

f) caracterizem-se como plágio ou falsificação. 

 

4. DOS REQUISITOS PARA A PROPOSTA 

4.1 Os artigos submetidos a este edital devem atender aos seguintes pré-requisitos: 

a) Os artigos devem ser apresentados com o mínimo de 20 e o máximo de 25 laudas; 

b) Os trabalhos devem ser apresentados no formato A4, fonte Times News Roman 12 

e espaçamento 1,5; 

c) As citações no texto devem seguir as normas atualizadas para Informação e 

Documentação de conformidade com a NBR 10.520/ABNT; 

d) 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; 

e) 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; 

f) O conselho científico analisará a adequação dos trabalhos aos objetivos desta 

Chamada Pública e 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; 



g) 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. 

 

5. DA SUBMISSÃO 

5.1 A submissão dos trabalhos deve ser feita encaminhando-se uma cópia da ficha de 

identificação da proposta (anexo 1), uma cópia do termo de responsabilidade quanto 

ao uso de imagens, textos, voz e depoimentos – quando cabível (anexo 2), juntamente 

com o artigo em formato editável, por meio eletrônico, para o endereço 

(programaseprojetos@prograd.ufrn.br). 

5.2 Poderão ser proponentes de propostas de publicação os servidores docentes 

(ativos ou aposentados) ou técnico-administrativos (ativos ou aposentados) da UFRN. 

 

6. DO CRONOGRAMA 

6.1 Os prazos das atividades relativas a este edital ocorrerão conforme o cronograma 

a seguir: 

CRONOGRAMA 

ETAPA DATA 

Data limite para envio dos textos 19/12/2020 

Apreciação pela Comissão Científica Até 19/02/2021 

Correção pelos autores, caso sejam indicados 

ajustes pela Comissão 
Até 12/03/2021 

Revisão final pela PROGRAD Até 26/03/2021 

Revisão gramatical e diagramação A partir de abril/2021 

Publicação A ser definida. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1 Os casos omissos e eventuais dúvidas referentes a este edital serão resolvidos e 

esclarecidos pela PROGRAD, com a assessoria da CAAPE, quando houver 

necessidade. 

 

Natal, 03 de novembro de 2020. 

 

 

Elda Silva do Nascimento Melo 
Diretora de Desenvolvimento Pedagógico 

mailto:programaseprojetos@prograd.ufrn.br


ANEXO I – EDITAL N° 04/2020-PROGRAD-DDPED 

 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

DADOS DO PROPONENTE 

Nome:  

Endereço: 

 

 

Celular:  E-mail:  

DADOS DA PROPOSTA DE PUBLICAÇÃO 

Título: 

 

 

Autor(es) ou 

organizador(es): 

 

Área de 

conhecimento: 

 

Sinopse (até 

250 palavras): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave 

(3 a 6): 
 



Declaro ciência dos itens do Edital n° 04/2020-PROGRAD-DDPEP, estando de acordo 

com todos eles, sem nenhuma ressalva, sob pena de desclassificação do processo de 

seleção ou mesmo do processo de produção, após aprovado, caso um dos itens seja 

descumprido. 

Natal, _____/ _____/_____ 

 

 

________________________________ 

Assinatura do Proponente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II – EDITAL N° 04/2020-PROGRAD-DDPED 

 

Observação 1: Este termo se aplica quando do uso de imagens, textos, voz e 

depoimentos de terceiros, que compõem a proposta de publicação. 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

QUANTO AO USO DE IMAGENS, TEXTOS, VOZ E DEPOIMENTOS 

 

Na condição de autor(a) e titular dos direitos autorais do artigo [título do artigo], eu 

_______________________________________________________, portador(a) do 

RG nº_________________, Órgão Expedidor/UF__________________, inscrito(a) no 

CPF sob nº_____________________, natural de ________________________, 

residente e domiciliado(a) no endereço _____________________________________ 

______________________________________________________________, declaro 

que conheço a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (consolida a legislação sobre 

direitos autorais). Nesse sentido, todas as imagens e textos cujo direito autoral 

pertença a terceiros foram expressamente cedidos pelos seus detentores, a fim de 

integrar a referido artigo. Declaro estar ciente de todas as sanções previstas à violação 

da referida Lei. 

 Declaro ainda que, quando utilizo imagens, voz e depoimentos de terceiros, 

conheço o texto da Constituição Federal de 1988 e tenho total conhecimento de que: 

“São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação” (Artigo 5, inciso X, da Constituição Federal de 1988). Desse modo, as 

autorizações de uso de imagem, voz e depoimentos foram expressamente cedidas 

pelas pessoas retratadas no artigo de minha autoria. 

 Em conformidade com as normas e diretrizes do Edital nº 04/2020-PROGRAD-

DDPEP, isento a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), inscrita no 

CNPJ sob o nº 24.365.710/0001-83, de quaisquer responsabilidades de infringir a 

legislação vigente relativa a questões de direitos autorais, acerca do artigo 

supracitado. 

 

____________, ____ de __________ de _______. 

[cidade/data] 

 

________________________________________ 

[nome completo do autor] 


