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NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS CAPÍTULOS NO EBOOK
“Práticas pedagógicas na Educação Infantil: experiências, conquistas e desafios no
Marajó”
Organizadores/a do livro: Prof. Dr. Leonildo Nazareno do Amaral Guedes
Prof. Dr. Ronaldo de Oliveira Rodrigues
Profa. Esp. Simei Miranda dos Reis Santos
Escopo
: O Campus Universitário do Marajó-Breves, com o objetivo de proporcionar
discussões/reflexões sobre as práticas pedagógicas vivenciadas na Educação Infantil, em sua
diversidade, complexidade e especificidade, considerando experiências e desafios na primeira
etapa da Educação Básica no âmbito das realidades marajoaras, torna pública a chamada
para submissões ao Ebook intitulado “Práticas pedagógicas na Educação Infantil:
experiências, conquistas e desafios no Marajó”.

1. Informações gerais
1.1 Período para envio dos capítulos: 01/03 a 31/05/2021
1.2 Endereço para envio: http://bit.ly/edinfantilcumb
1.3 O arquivo, em formato doc ou docx, deve estar nomeado com o nome ou resumo do
título do capítulo: ex. “Práticas pedagógicas na educação infantil - experiências na escola
xx em xx.docx”
1.4. Serão avaliados os trabalhos que tiverem confirmação de recebimento por email no prazo
de 5 dias úteis a partir da submissão na plataforma do e-book. Caso isso não ocorra, o(a)
autor(a) deverá estabelecer contato com o Prof. Ronaldo Rodrigues (rrodrigues@ufpa.br)
1.5 Os/as autores/as são obrigados/as a verificar a conformidade da submissão em relação a
todos os itens solicitados a seguir. As submissões em desacordo com as normas, não serão
submetidas ao processo de avaliação.
1.6 Cada texto poderá ter até 3 autores por artigo, podendo um autor submeter até dois textos,
sendo um como autor e outro como co-autor.
2. Formatação do texto:
2.1 Fonte: Times New Roman 12; espaçamento 1,5 entre linhas e parágrafos; espaço 2,0 entre
as seções e as subseções.
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2.2 Extensão total do texto: entre 10 e 15 páginas, incluindo quadros, tabelas, figuras,
referências bibliográficas e anexos.
2.3 Margens - “padrão” (superior e esquerda: 3,0 cm; inferior e direta: 2,0 cm).
2.4 Título do texto: fonte 14, deve estar em caixa alta e negrito, centralizado, ao topo da
primeira página;
2.5 Resumo - deve conter no máximo 250 palavras, espaçamento simples e de três a cinco
palavras-chave separadas por ponto;
2.6 Os Títulos das Seções devem vir em negrito, numerados com algarismos arábicos (1, 2,
3…) e alinhados à esquerda. As subseções, se houver, devem vir numeradas em forma
decimalizada (1.1, 1.2; 1.1.1; 1.2.1);
2.7 O uso do itálico deve ser restrito aos termos técnicos, às palavras ou frases e língua
diferente à usada no corpo do trabalho;
2.8 As notas devem estar no rodapé da página, em letra Times New Roman tamanho 10. No
texto, elas serão indicadas mediante um índice sobrescrito, sem parênteses e, se for o caso,
sempre antes dos sinais de pontuação.
2.9 Ilustrações: Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte
superior, precedida da palavra designativa (desenho, esquema, fluxograma, fotografia,
gráfico
, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre outros), seguida
de seu número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão e do
respectivo título. Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consultada (elemento
obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor), legenda, notas e outras informações
necessárias à sua compreensão (se houver). A ilustração deve ser citada no texto e inserida o
mais próximo possível do trecho a que se refere (Para informações adicionais consultar as
Normas ABNT NBR 14724/2011);
Gráficos, gravuras, fotografias, mapas, desenhos, tabelas, quadros, fluxogramas, etc.
- Com exceção de tabelas, quadros e gráficos, as ilustrações são designadas e mencionadas
no texto, sempre como Figuras.
- As ilustrações devem ser numeradas no decorrer do texto, em uma sequência própria. Ex.:
Figura 1, Figura 2, etc. (exemplo pode ser consultado na pág. 17 do material disponível no
link http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/view/459/413/1613-1)
- Título breve, porém explicativo, digitado na parte superior da ilustração.
- Uso de letras minúsculas (exceto a inicial da frase e nomes próprios).
- Para verificar a diferença (e exemplos) entre tabelas e quadros, consultar:
https://bibliotecafea.com/2012/09/21/tabela-e-quadro-diferencas/
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3. Citações:
As citações textuais de menos de três linhas serão integradas ao parágrafo, sendo destacadas
com aspas duplas. As citações mais extensas aparecerão com recuo 4cm. Depois da citação,
será anotada a fonte, entre parênteses: sobrenome do autor, ano da publicação e página(s).
Exemplos: (RODRIGUES, 2010, p.91), (SILVA; OLIVEIRA, 1982, p.12).
- Nas citações, as chamadas pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável ou título
incluído na sentença devem ser em letras maiúsculas e minúsculas e, quando estiverem entre
parênteses, devem ser em letras maiúsculas. Exemplos: A ironia seria assim uma forma
implícita de heterogeneidade mostrada, conforme a classificação proposta por Authier-Reiriz
(1982). “Apesar das aparências, a desconstrução do logocentrismo não é uma psicanálise da
filosofia [...]” (DERRIDA, 1967, p. 293). ABNT NBR 10520/2002
- Especificar no texto a(s) página(s), volume(s), tomo(s) ou seção(ões) da fonte consultada,
nas citações diretas. Este(s) deve(m) seguir a data, separado(s) por vírgula e precedido(s) pelo
termo, que o(s) caracteriza, de forma abreviada. Nas citações indiretas, a indicação da(s)
página(s) consultada(s) é opcional. Exemplos: A produção de lítio começa em Searles Lake,
Califórnia, em 1928 (MUMFORD, 1949, p. 513). Oliveira e Leonardos (1943, p. 146) dizem
que a "[...] relação da série São Roque com os granitos porfiróides pequenos é muito clara."
Meyer parte de uma passagem da crônica de “14 de maio”, de A Semana: “Houve sol, e
grande sol, naquele domingo de 1888, em que o Senado votou a lei, que a regente sancionou
[...] (ASSIS, 1994, v. 3, p. 583). ABNT NBR 10520/2002
- As citações diretas, no texto, de até três linhas, devem estar contidas entre aspas duplas. As
aspas simples são utilizadas para indicar citação no interior da citação. Exemplos: Barbour
(1971, p. 35) descreve: “O estudo da morfologia dos terrenos [...] ativos [...]” ou “Não se
mova, faça de conta que está morta.” (CLARAC; BONNIN, 1985, p. 72). Segundo Sá (1995,
p. 27): “[...] por meio da mesma ‘arte de conversação’ que abrange tão extensa e significativa
parte da nossa existência cotidiana [...]”
- As citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem ser destacadas com recuo de 4
cm da margem esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e sem as aspas. Exemplo:
A teleconferência permite ao indivíduo participar de um encontro nacional ou regional sem a
necessidade de deixar seu local de origem. Tipos comuns de teleconferência incluem o uso da
televisão, telefone, e computador. Através de áudio-conferência, utilizando a companhia local
de telefone, um sinal de áudio pode ser emitido em um salão de qualquer dimensão.
(NICHOLS, 1993, p. 181). ABNT NBR 10520/2002
(Para informações adicionais consultar as Normas ABNT NBR 10520/2002)
OBS: De acordo com consulta feita ao site da ABNT, em 19/02/2021, as NORMAS ABNT
NBR 10520/2002 estão em revisão, mas continuam em vigor até nova
classificação/atualização.
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4. Referências Bibliográficas
As Referências deverão ser apresentadas ao final do capítulo, em ordem alfabética, com
espaçamento simples, utilizando-se de um espaço entre elas. Somente os trabalhos
mencionados no texto devem constar nas Referências.
Normas para organização das referências: ABNT NBR 6023:2018
5. DA SELEÇÃO
● Selecionar entre 8 a 12 artigos que estejam de acordo com o escopo do Ebook e que
cumpram as normas para a submissão.
● As avaliações serão realizadas separadamente por dois membros do Conselho
Editorial e/ou Científico;
● Havendo discrepância maior de 2,5 pontos entre as notas atribuídas pelo primeiro e
segundo avaliador, a proposta será encaminhada a um terceiro avaliador.
OBS: Conforme Art. 5, inciso IV, das normas da Editora do CUMB:
“Em caso de organização de e-book, sendo vários autores na obra, o Conselho Editorial deve
tratar juntamente com a direção da editora os nomes que comporão a consultoria ad hoc,
sendo, estes, docentes doutores na área de conhecimento (ou afins) ao tema da obra”
6. CRONOGRAMA
● Inscrições/submissões de textos- 01/03 a 31/05/2021
● Comunicação com os/as autores/as para informes, encaminhamentos, ajustes, bem
como Parecer e Carta de Aceite: 01/06 a 31/07
● Publicação- Setembro de 2021.
Outras informações referentes ao Ebook “Práticas pedagógicas na Educação Infantil:
experiências, conquistas e desafios no Marajó”, podem ser solicitadas para os/a
organizadores/a.
Campus Universitário do Marajó - Breves, 22/02/2021
Prof. Dr. Leonildo Nazareno do Amaral Guedes (leonido@ufpa.br)
Profª Dr. Ronaldo de Oliveira Rodrigues (rrodrigues@ufpa.br)
Profª Esp. Simei Miranda dos Reis Santos (simeimiranda00@gmail.com)
Organizadores/a
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