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CHAMADA DE TRABALHOS PARA O E-BOOK  

EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: PARCERIAS 3.0 

 

 

A Linha de Pesquisa Tecnologias de Informação e Comunicação nos Processos 

Educacionais (TICPE) do Programa de Pós-graduação em Educação da 

Universidade Estácio de Sá (PPGE UNESA) convida docentes, pesquisadores e 

alunos de cursos de pós-graduação a enviarem seus artigos para o e-book 

Educação e Tecnologia: Parcerias 3.0, agora em sua terceira edição. 

 

A proposta do e-book, a ser lançado no fim de 2014, é disponibilizar para a 

comunidade acadêmica artigos de pesquisadores de programas de pós-

graduação escritos em parceria com seus alunos (orientandos e ex-orientandos). 

Esperamos trazer a público os resultados de pesquisas na área da Educação que 

enfrenta os desafios da disseminação de artefatos técnicos, especialmente os de 

configuração digital.  

 

Portanto, são temas sugeridos para esta nova edição: 

 

1. Iniciativas de EAD, suas repercussões, métodos, avanços e problemas, 

usando suportes digitais, em ambientes formais ou não formais. 

2. A emergência dos Recursos Educacionais Abertos (REAs) e suas 

repercussões em ambientes on-line e presenciais. 

3. O uso das Redes Sociais on-line no âmbito da educação presencial e a 

distância e suas repercussões e desafios metodológicos. 

4. Experiências com o uso dos suportes digitais na Educação, seja em 

ambientes presenciais ou on-line, evidenciando novos métodos e formas de 

ensino e mediação docente. 

5. Reflexões que explicitem, de modo mais específico, relações entre a 

Educação, as teorias de aprendizagem e os suportes de configuração digital 

que estão emergindo. 

 

As edições anteriores dos e-books que compõe a série podem ser encontradas 

em: http://ticpe.wordpress.com/publicacoes/ 

 

O prazo de envio do artigo começa no dia 1 de abril e vai até o dia 15 de junho 

de 2014.  

 

 

 

 

http://ticpe.wordpress.com/publicacoes/
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Pedimos que sejam obedecidas as seguintes diretrizes gerais de formatação: 

 

 Formato de arquivo: Microsoft Word doc ou docx. 

 Artigos em fonte Arial 11, espaçamento 1,5, alinhamento de parágrafo 

justificado. Margens superior e esquerda 3 cm, inferior e direita 2 cm.  

 Ter entre 15 e 25 páginas, incluindo resumo, bibliografia, tabelas e 

ilustrações, incluídas no corpo do texto e no local onde deverão 

definitivamente estar (não inserir ao final).  

 Evitar tabelas em formato de imagem, permitindo que sejam editadas. 

Imagens e ilustrações devem ter resolução mínima de 150 dpi e máxima 

de 300 dpi. 

 Elaboração do título do artigo em até duas linhas, evitando títulos 

extensos. 

 Incluir logo após o título do artigo, os seus autores, a filiação institucional 

e o email de contato. 

 Incluir resumo de até 300 palavras, contendo de três a cinco palavras-

chave. 

 Incluir ao final do artigo o(s) minicurrículo(s) do(s) autor(es), com até cinco 

linhas. 

 Modelo ABNT para citações e referências bibliográficas. 

 

O artigo completo deve ser enviado para o email: ebookunesa@gmail.com 

 

Os artigos passarão por análise de nossos pareceristas, sem identificação dos 

autores, sendo a lista de artigos aprovados publicada em nossa página 

(http://ticpe.wordpress.com/), em data a ser anunciada. 

 

A Linha TICPE do PPGE UNESA agradece desde já a contribuição de todos, 

 

Estrella D’Alva Benaion Bohadana 

Giselle Martins dos Santos Ferreira (Coordenadora) 

Luiz Alexandre da Silva Rosado 

Márcio Silveira Lemgruber 
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