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EDITAL Nº 015/ 2014- CIPEAD/PROGRAD/UFPR 
 
 

EDITAL DE CHAMADA DE ARTIGOS E RELATOS DE EXPERIÊNCIAS PARA O 
CADERNO DIGITAL DE AVALIAÇÃO DA EAD/CIPEAD/UFPR 

 

 

A Universidade Federal do Paraná, por meio da Comissão Organizadora do Caderno Digital de 

Avaliação da EAD-CIPEAD/UFPR, torna público o presente Edital, que contém as normas das 

inscrições de trabalhos para compor o CADERNO DIGITAL DE AVALIAÇÃO DA 

EAD/CIPEAD/UFPR. Serão aceitos Artigos Acadêmicos e Relatos de experiências, que 

abordem questões relacionadas e relevantes na Educação a Distância. 

 

1. DEFINIÇÕES 

 

Artigo Científico: caracteriza-se por um texto científico cuja função é relatar os resultados, 
sendo esses calçados de originalidade, provenientes de uma pesquisa.  
 
 
Relato de experiência: Seção que compreende comunicações e descrições de atividades 
realizadas no campo educacional. 

 

 

2. OBJETIVO DO CADERNO 
 
Publicar artigos e resultados de pesquisas científicas em EaD que abordem os seguintes temas: 

expectativas e os desafios da avaliação em EaD na UFPR (aspectos pedagógicos, tecnológicos, 

produção de material, tutoria, evasão),  perfil do aluno e professor EaD,  tecnologia educacional, 

recursos educacionais abertos, práticas educacionais abertas e a  inserção da Educação a 

distância em cursos presenciais. 
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3. PÚBLICO-ALVO 

 

Coordenadores de cursos a distância, professores e tutores que atuam ou atuaram na EaD da 

UFPR e professores UFPR que utilizem o Ambiente virtual de aprendizagem ou que ofertem 

carga horária a distância em cursos presenciais. 

 
 

4. POLÍTICA EDITORIAL 

 

Todos os artigos serão pré-avaliados pela comissão editorial da PROGRAD/UFPR para 

averiguação das normas do edital.  

 

5. NORMALIZAÇÃO CIENTÍFICA 

5.1 INSTRUÇÕES AOS AUTORES PARA PREPARAÇÃO E SUBMISSÃO DE ARTIGOS 

Na primeira etapa, será designado um relator que realizará a análise do artigo, segundo as 

Normas e Escopo do Caderno digital (tema, apresentação e documentação). Nessa etapa, o 

artigo poderá ir diretamente para a segunda etapa ou ser devolvido aos autores por dois 

motivos: para readequação às normas ou porque não corresponde ao escopo do Caderno 

Digital de avaliação EAD. 

Após a análise dos pareceres e da versão final, o artigo poderá ser Recusado ou Aceito, de 

acordo com a deliberação do Conselho de Editoração, sendo o resultado comunicado ao autor 

correspondente pelo e-mail informado no processo de submissão. 

Os artigos cancelados ou recusados não permanecerão arquivados, no entanto os documentos 

de artigos publicados ficarão arquivados por cinco anos a contar do ano de sua publicação. 

Cabe ao Conselho de Editoração a composição dos volumes para a publicação. As 

comunicações, para esclarecimentos de dúvidas, poderão ser realizadas via 

email unidadepedagogica@gmail.com 

 

mailto:unidadepedagogica@gmail.com
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5.2 NORMAS EDITORIAIS 

Os conceitos, opiniões e conclusões emitidos nos artigos, bem como a exatidão e a procedência 

das citações e referências, são de responsabilidade exclusiva dos autores, não refletindo, 

obrigatoriamente, a opinião do Conselho de Editoração. 

A publicação do artigo dependerá do cumprimento das normas do Caderno e da apreciação pelo 

Conselho de Editoração, que dispõe de plena autoridade para decidir sobre sua aceitação, 

podendo, inclusive, apresentar sugestões aos autores para alterações que julgar necessárias. 

As publicações do Caderno Digital serão licenciados sob a Licença Creative Commons CC BY-

NC-AS 2.5 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/) - Atribuição não comercial, sendo 

permitido acessar, fazer download, copiar, imprimir, compartilhar, reutilizar e distribuir artigos 

publicados, desde que citados os autores e a fonte. 

5.3  CATEGORIA DE ARTIGOS 

5.3.1 Artigos originais (Pesquisa) - Limite máximo 4500 palavras incluindo as referências. 

Estudo relativo à pesquisa científica original, inédita e concluída. Deve obedecer a seguinte 

estrutura: Introdução: apresentar o tema, definir o problema e sua importância, revisão da 

literatura e objetivo. Método: (método empregado, descrição da população/amostra estudada, 

participantes do estudo ou fonte de dados, data da coleta de dados, local de realização da 

pesquisa (sem citar o nome da instituição), técnica de coleta de dados, critérios de seleção entre 

outros devem ser descritos de forma clara, objetiva compreensiva e completa). Inserir o número 

do protocolo de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e a informação de que a pesquisa 

foi conduzida de acordo com os padrões éticos exigidos; Resultados: deverão ser apresentados 

com sequencia lógica. Quando houver tabelas, gráficos ou figuras as informações devem ser 

complementares; Discussão: (deverá seguir a sequência lógica dos resultados, comparação 

com a literatura e a interpretação dos autores. Conclusão ou Considerações Finais: (devem 

destacar os achados mais importantes, comentar as limitações e implicações para pesquisas 

futuras). 
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5.3.2 Relato de experiência/caso - Limite máximo 2000 palavras incluindo as referências. 

Relato de experiência, acadêmica ou profissional, relevante para a área da avaliação na EAD. 

Deve contemplar: Introdução apresentando uma situação problema e o objetivo do 

relato; metodologia com descrição de local, data, pessoas ou fontes de informação, 

desenvolvimento da situação vivida, detalhando informações e informantes que assegurem uma 

representação sobre a experiência. Deve incluir algum tipo, mesmo que informal, de avaliação 

final da experiência. Na discussão incluir as possíveis barreiras e facilitadores, impactos na 

prática, mudanças adotadas. Incluir fontes bibliográficas. Conclusão com síntese da experiência, 

recomendações e estudos futuros. 

 

6- NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO DO ARTIGO 

Seguir as normas descritas no arquivo: “normas para a apresentação do artigo”. 

 

7- NORMAS PARA SUBMISSÃO DO ARTIGO 

Após a conferência do artigo e da documentação, se houver alguma pendência, a revista 

solicitará a correção. Caso a solicitação de adequação não seja atendida no prazo estabelecido 

a submissão será cancelada. 

 

8- INSCRIÇÃO DOS ARTIGOS 

 
a) O prazo para recebimento dos artigos é de 12/05/15 a 31/07/15. 

b) Os artigos deverão ser submetidos online no endereço: unidadepedagogica@gmail.com. 

c) Maiores informações pelo telefone: 41 33102714 no horário das 9:h às 17h.  
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DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

a) Os artigos e relato de experiências são de inteira responsabilidade de seus autores/as não 

refletindo necessariamente a opinião dos organizadores do caderno.  

b) Os casos omissos serão resolvidos pela comissão editorial da PROGRAD 
 
 

 
 

Curitiba, 22 de maio 2015. 
 
 

Coordenação de Integração de Políticas de Educação a Distância. 


