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E-BOOK PROGREDIR - Prorrogação

Geoparque Quarta Colônia Aspirante UNESCO

Chamada para elaboração de capítulo do livro, na forma e-book, intitulado:

“PROGREDIR: Cultura, Turismo e Sustentabilidade no Geoparque Quarta
Colônia”.

Caras(os)!

Convidamos para a chamada de textos que comporá a obra “PROGREDIR:
Cultura, Turismo e Sustentabilidade no Geoparque Quarta Colônia”, a qual está
vinculada à Cátedra UNESCO de “Geoparques, Desenvolvimento Regional Sustentado
e Estilos de Vida Saudáveis”, coordenada na UFSM pelo prof. Flavi Ferreira Lisbôa
Filho.

A Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, no âmbito da Pró-Reitoria de
Extensão, via Coordenadoria de Desenvolvimento Regional e Cidadania - CODERC -
e o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia/RS - CONDESUS - ,
por meio das Prefeituras e dos CRAS - Centros de Referência da Assistência Social -
dos nove municípios que compõem a Quarta Colônia: Agudo, Dona Francisca, Faxinal
do Soturno, Ivorá, Nova Palma, Pinhal Grande, Restinga Sêca, São João do Polêsine e
Silveira Martins, está implementando o PROGREDIR na região. Até o final de 2023
está prevista a oferta de 4.100 horas em cursos de qualificação profissional na área de
cultura e turismo para 2.460 pessoas do Cadastro Único do território.

Em 2022, já foram ministrados 21 cursos em 29 turmas e, para o próximo
semestre, estão sendo organizados em torno de mais 21, nos nove municípios da Quarta
Colônia.



Este trabalho envolve extensionistas da UFSM, proponentes e instrutores
(docentes, TAES e estudantes da Pós-Graduação), cuidadoras, equipes dos CRAS e da
UFSM, e demais instituições parceiras para que o programa possa cumprir sua função
social nas comunidades, sendo que a atuação de cada um/a torna-se fundamental para
que os cursos aconteçam e tenham êxito nos municípios.

Com esse registro pretendemos reconhecer a importância do Programa na vida
das pessoas que fizeram os cursos, dar visibilidade ao conhecimento produzido, bem
como ressaltar os desafios e expectativas do trabalho integrado que favorece a formação
de uma cultura coletiva de conservação e proteção sustentável ao território, através do
reconhecimento das potencialidades naturais e culturais, respeitando os saberes, as
práticas e a história das comunidades. Em consonância, este programa amplia as
possibilidades de geração de trabalho, emprego e renda em atividades que envolvam
turismo e  cultura na Quarta Colônia.

Seguem especificações técnicas para as duas opções de submissão, que são em
forma de artigos ou de relatos:

1) Artigos: são textos mais elaborados, com maior densidade teórica e reflexões
que trazem um contributo novo a partir da articulação teoria e prática com foco
na experiência vivenciada, ou seja, o/a(s) autor/a(s) emite uma opinião sobre o
assunto.

2) Relatos: são textos mais descritivos, destinados ao relato e divulgação da
experiência vivenciada, ou seja, o/a(s) autor/a(s) informará(ão) sobre o assunto
sem necessariamente ter que emitir opinião.

Formato: a publicação sairá pela Editora da PRE, série extensão, livro digital, prevista
para 2023/1.

Formatação (modelos/template anexos A e B):

A) Artigos de 10 a 15 páginas ABNT, com resumo de até 400 caracteres. Fonte
Times New Roman, corpo 12, espaço entrelinhas 1,5. As citações devem seguir
normas da ABNT. Importante salientar que a revisão gramatical e linguística é
de responsabilidade do/s autor/es. Junto com o texto deverão ser encaminhados
aos organizadores, pelos autores, currículo resumido, com até 3 linhas, com
formação acadêmica, vinculação ao programa e e-mail. Fotos deverão conter a
autoria e o ano.

B) Relatos: de 5 a 10 páginas ABNT, com resumo de até 300 caracteres. Fonte
Times New Roman, corpo 12, espaço entrelinhas 1,5. As citações devem seguir
normas da ABNT. Importante salientar que a revisão gramatical e linguística é
de responsabilidade do/s autor/es. Junto com o texto deverão ser encaminhados
aos organizadores, pelos autores, currículo resumido, com até 3 linhas, com
formação acadêmica, vinculação ao programa e e-mail. Fotos deverão conter a
autoria e o ano.

Perfil dos/as autores/convidados/as:

Servidores/as e estudantes (proponentes e instrutores/as) de
Pós-Graduação/UFSM, tutora/e/s do PROGREDIR; cuidadoras que atuam/atuaram nos
municípios, representantes das equipe de CRAS e representantes de instituições
parceiras que participaram das ações.



Cada capítulo poderá conter no máximo 1 autor/a e 3 co-autores/as. Cada autor/a
poderá submeter apenas 1 capítulo e poderá estar como co-autor/a em até dois.

Prazo: 15 de dezembro de 2022, cópia enviada (em word e PDF) ao e-mail:
progredir.pre@ufsm.br.

A obra não terá custo para os autores, mas é necessário atentar ao cumprimento
do prazo especificado.

Santa Maria, 01 de dezembro de 2022.

Atenciosamente,

Flavi Ferreira Lisbôa Filho – Pró-Reitor de Extensão (Org.)

Jaciele Carine Vidor Sell – Coordenadora de Desenvolvimento Regional e Cidadania
(Org.)

Angelita Zimmermann - Técnica em Assuntos Educacionais (Org.)

ANEXO A:

(modelo artigo)

TÍTULO DO ARTIGO EM PORTUGUÊS, CAIXA ALTA, NEGRITO,
FONTE TIMES NEW ROMAN, TAMANHO 14; CENTRALIZADO,

ESPAÇO SIMPLES

Autor 011

Autor 022

Autor 033

Autor 044

4 Função no PROGREDIR (proponente, instrutor/a, cuidadora, representante de equipe de trabalho),
instituição, e-mail.

3 Função no PROGREDIR (proponente, instrutor/a, cuidadora, representante de equipe de trabalho),
instituição, e-mail.

2 Função no PROGREDIR (proponente, instrutor/a, cuidadora, representante de equipe de trabalho),
instituição, e-mail.

1 Função no PROGREDIR (proponente, instrutor/a, cuidadora, representante de equipe de trabalho),
instituição, e-mail.



RESUMO
O resumo deve ressaltar a temática, o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do
documento. Deverá estar em língua portuguesa, fonte times new roman, tamanho 11,
justificado, espaçamento entre linhas simples, no máximo 400 caracteres.

PALAVRAS-CHAVE: Apresentar no mínimo três e no máximo cinco palavras-chave escritas
em letras minúsculas, separadas por ponto (.) e finalizadas também por ponto, tamanho 11.

INTRODUÇÃO

Os artigos deverão ter no mínimo dez e no máximo doze páginas, incluindo tabelas, e
figuras. Na submissão, o artigo escrito deve estar no formato Word, tamanho 12

A introdução deve apresentar uma contextualização da experiência vivenciada,
explicitando o que trata o artigo, apresentando de forma clara os objetivos, a metodologia, o
desenvolvimento e resultados.

Os títulos das seções devem estar em fonte Times New Roman – tamanho 12.

TÍTULO DA SEÇÃO

O texto deve ser estruturado em quantas seções forem necessárias, desde que não

ultrapasse o limite de páginas definido para o artigo. Deve apresentar a interface entre a

expectativa e o vivido; descrição do que foi observado na experiência; no que resultou a

experiência; descobertas, facilidades, dificuldades e recomendações caso necessário.

Problematização da experiência vivida dialogando com referencial teórico necessário.

Figura 1 - Foto tal (em fonte Times New Roman tamanho 10, alinhado à esquerda)

Fonte: Geoparque Quarta Colônia (2022).

Quadro 1 – Título do quadro em fonte Times New Roman tamanho 10, alinhado à esquerda

Informação 1 Informação 2

Dado 1 Dado 2

Dado 3 Dado 4



Fonte: XXX (2022).

As citações com menos de três linhas devem ser incorporadas ao texto, entre aspas.
Citação com mais de três linhas deve ser apresentada em parágrafo separado, com espaçamento
simples, fonte tamanho 10 e com recuo de 4cm da margem esquerda do texto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentar as considerações do relato exposto, apresentando o impacto social da
experiência desenvolvida.

REFERÊNCIAS

Em ordem alfabética, conforme ABNT.

ANEXO B:

(modelo relato)

TÍTULO DO RELATO EM PORTUGUÊS, CAIXA ALTA,
NEGRITO, FONTE TIMES NEW ROMAN, TAMANHO 14;

CENTRALIZADO, ESPAÇO SIMPLES

Autor 015

Autor 026

Autor 037

Autor 048

RESUMO
O resumo deve ressaltar a temática, o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do
documento. Deverá estar em língua portuguesa, fonte times new roman, tamanho 11,
justificado, espaçamento entre linhas simples, no máximo 300 caracteres.

8 Função no PROGREDIR (proponente, instrutor/a, cuidadora, representante de equipe de trabalho),
instituição, e-mail.

7 Função no PROGREDIR (proponente, instrutor/a, cuidadora, representante de equipe de trabalho),
instituição, e-mail.

6 Função no PROGREDIR (proponente, instrutor/a, cuidadora, representante de equipe de trabalho),
instituição, e-mail.

5 Função no PROGREDIR (proponente, instrutor/a, cuidadora, representante de equipe de trabalho),
instituição, e-mail.



PALAVRAS-CHAVE: Apresentar no mínimo três e no máximo cinco palavras-chave escritas
em letras minúsculas, separadas por ponto (.) e finalizadas também por ponto, tamanho 11.

INTRODUÇÃO

Os Relatos de experiência deverão ter no mínimo cinco e no máximo dez páginas,
incluindo tabelas, e figuras. Na submissão, o relato escrito deve estar no formato Word, tamanho
12.

A introdução deve apresentar uma contextualização da experiência vivenciada,
explicitando o que trata o relato, apresentando os objetivos da experiência e a metodologia.

Descrever como a experiência foi vivenciada: local; sujeitos envolvidos; período;
procedimentos desenvolvidos na experiência.

Os títulos das seções devem estar em fonte Times New Roman – tamanho 12.

TÍTULO DA SEÇÃO (desenvolvimento)

O relato deve ser estruturado em quantas seções forem necessárias, desde que não

ultrapasse o limite de páginas definido para o relato de experiência. É necessário conter a

descrição de como foi realizada e do que foi observado na experiência; no que resultou a

experiência; descobertas, facilidades, dificuldades e recomendações caso necessário.

Quando for necessário, fazer a problematização da experiência vivida dialogando com

referencial teórico adequado (as citações com menos de três linhas devem ser incorporadas ao

texto, entre aspas. Citação com mais de três linhas deve ser apresentada em parágrafo separado,

com espaçamento simples, fonte tamanho 10 e com recuo de 4cm da margem esquerda do

texto).

Quando houver foto a ser incluída no texto, enumerar como figura, colocando autor e

ano, por exemplo:

Figura 1 - Foto tal (em fonte Times New Roman tamanho 10, alinhado à esquerda)



Fonte: Geoparque Quarta Colônia (2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentar as considerações do relato exposto, apresentando o impacto social da
experiência desenvolvida.

REFERÊNCIAS

Em ordem alfabética, conforme ABNT.



Prorrogação-E-book Progredir Chamada
Pública 47/2022

Descrição Nome do arquivo

Prorrogação_Chamada ebook_Progredir.pdf1
Ordem

COMPONENTE

Prioridade:23081.134826/2022-38
Homologação de edital
010 - Organização e Funcionamento

NormalNUP:

Assinaturas

ANGELITA ZIMMERMANN (Técnico em Assuntos Educacionais)
01.07.05.01.0.0 - SUBDIVISÃO DE GEOPARQUE - SG-PRE

01/12/2022 09:11:30

JACIELE CARINE VIDOR SELL (Coordenador(a))
01.07.05.00.0.0 - COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E CIDADANIA - CODERC-PRE

01/12/2022 10:31:41

Código Verificador: 2145705

Código CRC: 4bc51f82

Consulte em: https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html

https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html?identificador=2145705&crc=4bc51f82
https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html?identificador=2145705&crc=4bc51f82
https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html?identificador=2145705&crc=4bc51f82

