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GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA OS AUTORES 

 

 

 

Livro: Metodologias Ativas e Práticas Inovadoras de Ensino-Aprendizagem – 

Volume 1 

 

1. INTRODUÇÃO: 

O objetivo deste projeto editorial é proporcionar trocas de saberes entre 

instituições e dar sustentabilidade prática ao desenvolvimento do livro intitulado 

“Metodologias Ativas e Práticas Inovadoras de Ensino-Aprendizagem – Volume 1”, 

que será editado pelo NAPED (Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente) e 

destinado à comunidade acadêmica com o propósito de promover documentação e 

divulgação de conhecimentos teóricos e práticos sobre metodologias ativas e práticas 

inovadoras desenvolvidas no âmbito da FAHESP/IESVAP. 

 

Este projeto editorial permitirá que os autores publiquem seus conteúdos no 

formato de capítulos que obedeçam às lógicas de artigos científicos originais ou de 

revisão. Ou seja, resultados originais obtidos de experiências/práticas com metodologias 

ativas realizadas no âmbito da comunidade acadêmica ou capítulos que revisem 

metodologias ativas na literatura e que reflitam atividades que estejam sendo 

desenvolvidas ou que possam ser desenvolvidas no âmbito Institucional. 

 

2. DOS CONTEÚDOS E FORMATAÇÃO: 

 

É imprescindível sustentação teórica aprofundada do conteúdo de cada capítulo. 

Relatos de experiências institucionais, pessoais ou de outros professores, de forma 

comentada e reflexiva, enriquecem o conteúdo desenvolvido pelo autor. A descrição das 

Ferramentas mais Importantes no emprego da metodologia/prática discutida em cada 

capítulo é fundamental, bem como Descrição da Prática. Comentários sobre os pontos 

positivos e negativos da técnica são fundamentais antes de se concluir o capítulo. Sendo 

assim, cada autor terá que desenvolver: 

 

Capítulo; 
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- Relato de Experiências; 

- Ferramentas mais importantes; 

- Descrição da prática. 

 

3. ORIENTAÇÕES PARA OS AUTORES: 

Os seguintes itens precisam estar presentes no momento da entrega do capítulo: 

- Título, máximo de 50 caracteres, incluindo espaços e evitando quaisquer 

abreviações; 

- Nomes dos autores  

- Afiliações funcionais de todos os autores e a principal área em que leciona cada 

um (use letras ou números sobrescritos para diferenciar cada autor); 

- Deve ser apresentado um Resumo de, no máximo, 250 palavras, sem quaisquer 

abreviações e citações nele inseridas; 

- Uma introdução, caso seja feita no corpo do texto, não deve conter mais que 

500 palavras; 

- Definições sobre divisões no corpo do texto é critério do autor; 

- O texto deve ser claro, sem prolixidade; 

- As abreviações devem ser explicadas apenas na primeira vez que forem 

utilizadas no texto; 

- Poderão ser incluídas figuras, tabelas e gráficos, notando que figuras de 

terceiros requerem permissão expressa do autor original por questões de direitos 

autorais, incluindo material retirado da internet. As tabelas e gráficos devem ser 

autoexplicativos; 

- Todas as referências mencionadas no corpo do texto deverão aparecer na lista 

de referências; 

- Todo o texto deve conter, no máximo, 12 páginas para cada capítulo, incluindo 

figuras, gráficos, tabelas e as referências bibliográficas (Figuras, tabelas e 

gráficos não são obrigatórios no capítulo), sendo o mínimo de 8 páginas; 

- Conclusão deve ser curta, com, no máximo 150 palavras; 

- Fonte preferida deve ser Book Antiqua, com tamanho 12 e espaçamento 1,5 

entre linhas (mesmas fonte, tamanho e espaçamento utilizados neste projeto); 

- Margens superior e inferior devem conter 2,5 cm e margens direita e esquerda 

devem conter 3 cm; 

- Figuras, gráficos e tabelas devem ficar centralizados no corpo do texto, bem 

como seus títulos e legendas; 
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- Todo o capítulo deve ser digitado de forma “justificada”, alinhada às margens 

direita e esquerda da página; 

- Os espaços de parágrafos devem obedecer apenas ao espaçamento de um 

toque na tecla de tabulação (tab); 

Nota: Citações diretas não serão proibidas (podendo ser realizadas apenas em 

casos de absolutas necessidades), mas serão desestimuladas quanto ao uso 

abusivo. Elas devem ser evitadas ao máximo. 

- As referências devem seguir as regras da ABNT. 

- O prazo máximo para entrega final dos capítulos será a data de 23 de abril de 

2020. A partir desta data, o livro deverá ser encaminhado para editoração e 

posterior publicação. 

- O arquivo deve ser entregue pessoalmente à Coordenação do NAPED ou 

enviado para o e-mail: naped@iesvap.edu.br; 
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