
 

DIRETRIZES PARA OS CAPÍTULOS DO LIVRO 

 
 

            
 É com imenso prazer que convidamos você (de forma individual e/ou coletiva) 
para a submissão para avaliação de um capitulo para composição de um dos livros 
da da Coleção: Ensino de Ciências e Formação de Professores. A previsão de para 
publicação do mesmo em 2019.  
 A coleção “Ciências da Natureza e Formação de Professores” será composta 
por seis livros, e é parte do II Congresso Nacional de Ensino de Ciências e Formação de 
Professores – II CECIFOP e será financiada pela Capes (Proposta 640602 -03/2017); 
pelo CNPq (Chamada ARC nº 06/2018 L2) e, pela Fapeg, logo os autores não terão 
custos com a publicação e doará os direitos autorais pois o mesmo será disponibilizado 
de forma gratuita a todos os interessados. 
 Abaixo as diretrizes para envio dos textos, que serão recebidos para avaliação 
 via  e-mail (wender.faleiro@gmail.com)  até no máximo dia 05 de abril de 2019. 

Livro 1 - Ensino e aprendizagem 
O livro reunirá aspectos cognitivos, sociais e afetivos envolvidos no ensino e na 
aprendizagem de conceitos científicos em diferentes níveis de ensino; ambientes de 
aprendizagem; aprendizagem colaborativa; modelos e modelagem na Educação em 
Ciências; ensino por investigação; experimentação. 

Livro 2 - Políticas educacionais e Formação de professores 
O livro reunirá História, análise e impactos de políticas públicas para a Educação em 
Ciências em diferentes níveis e modalidades de ensino; políticas de formação de 
professores da área de ciências em nível de graduação e pós-graduação; políticas de 
formação de pesquisadores em educação em ciências em diferentes níveis de ensino; 
desenvolvimento profissional de professores; pesquisa e formação de professores; 
saberes e práticas docentes. 

Livro 3 – Ciência Tecnologia Sociedade e Ambiente 
Relações entre saúde e ambiente no ensino de Ciências; Educação ambiental; Educação 
em saúde; Meio Ambiente e sustentabilidade; Educação popular, promoção e formação 
docente e profissional. 
Livro 4 - Avaliação, Currículo e Práticas Pedagógicas 

Coleção
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História, políticas e práticas de divulgação científica e suas relações com a Educação 
em Ciências; relações entre comunicação e educação; educação em museus e centros de 
ciências; olimpíadas, feiras e exposições de Ciências; divulgação científica e inclusão 
social. 
Livro 5 - Ciências da Natureza na Educação do Campo 
Relações entre ensino de Ciências e temas transversais; Ensino de Ciências e inclusão;  
Gênero e Sexulidade; Educação indígena; Educação do campo e de demais grupos 
sociais específicos. 
Livro 6 - Inovação & Letramento científico 
Ambientes mediados por tecnologias e educação à distância para o ensino de Ciências; 
Relações entre ciência, tecnologia e sociedade;. Análise livros didáticos, jogos 
educativos; atividades práticas 

Diretrizes Gerais: 

1. Cada capítulo poderá ter no máximo três autores (ao menos um deve ter o titulo 
de doutorado); 

2. O texto deve ser diferente do enviado para os ANAIS do II CECIFOP; 
3. Os autores deverão produzir seus textos a partir de resultados de pesquisas; 
4. Os resultados deverão vir de projetos de pesquisas já concluídos, daí a 

importância em se deixar bem claro a metodologia utilizada, bem como a análise 
e discussões dos dados. 

→ estrutura para cada capítulo: 
1.Data para encaminhar aos  e-
mail: wender.faleiro@gmail.com 

Titulo do E-mail: Livro XXXX -
CECIFOP

1. até no máximo dia 05 de abril de 2019 envio do 
texto completo. 

2. l

2. total de páginas Mínimo de 12 e máximo de 20 páginas, casos especiais serao 
analisados pelos organizadores

3. letra Garamond

4. fonte 11

5. espaçamento 1 ½

6. margens  justificadas

7. formatação  Superior e inferior = 2,5 
 Esquerda e direita= 3,0

8. paginação Margem inferior com nº a direita

9.Imagens, figuras, gráficos.... Somente se forem de extrema necessidade e se possivel 
em escala de cinza



Atenciosamente,  

Wender Faleiro 

Organizador Geral 
 

10. como estruturar o capítulo a) Titulo  
b) Autores (nota de rodapé com filiação institucional) 
c) RESUMO: entre 200 e 250 palavras 

b) INTRODUÇÃO 

c)  APRESENTANDO O QUADRO TEÓRICO: 
problemática, objeto, tema, estado atual,  metodologia 
empregada.   

d ) A P R E S E N TA N D O E D I S C U T I N D O O S 
RESULTADOS: selecionar os melhores itens da pesquisa, 
apresentando e discutindo os resultados, com base no quadro 
teórico e metodológico.   

e) CONCLUINDO A PESQUISA: a conclusão deve ser 
fechada com ao(s) objetivo(s) apresentado(s) na introdução 
do capítulo. 

f) REFERÊNCIAS: só as utilizadas para o capítulo (ABNT).  
Garamound 10, espaco simples, justificado. 

g) Breve curriculum de no máximo 45 palavras. 
Jose Joao da Silva - Graduado em Educação com Mestrado 
em Ciências Pedagógicas (1998) e Doutorado em Educação 
(2003) pela UNIMEP - Universidade Metodista de Piracicaba. 
É professor da Universidade Federal de Uberlândia – UFU, na 
Faculdade e no PPGE – Mestrado e Doutorado em Educação. 
E-mail: joaodasilva@gmail.com 

*casos especiais serão analisados pelos organizadores 


