EDITAL 001/2020 - MP/PPPG
CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS DE PESQUISAS DESENVOLVIDAS
NO CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO
EDUCACIONAL (MP/PPPG/UFSM)
A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas e Gestão
Educacional (PPPG), as Coordenações das Linhas de Pesquisa (LP1 e LP2) e o Grupo de
Trabalho de Avaliação e Acompanhamento do PPPG, da Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM), torna público entre os Egressos (de 2017 a 2020) e matriculados (com
entrada no ano de 2018) do curso de Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Gestão
Educacional que, no período de 10 de agosto a 20 de setembro de 2020, receberá
propostas de artigos científicos com o objetivo de publicação e socialização das
experiências, resultados e impactos das pesquisas aplicadas e/ou implicadas de
Mestrado Profissional desenvolvidas ou em desenvolvimento no PPPG/UFSM.
A seguir apresenta-se as diretrizes do presente Edital.
1. DA PUBLICAÇÃO
A submissão e aprovação dos artigos a este Edital se referem a publicação em
capítulo de livros digitais e, nesse sentido, estão previstos dois e-books com os seguintes
indicativos:
a) e-book 1 - para artigos de egressos que defenderam suas dissertações nos anos
de 2017 e 2018;
b) e-book 2 - para artigos de egressos que defenderam suas dissertações nos anos
de 2019 e 2020, ou pesquisas em andamento (estudantes com entrada no ano
de 2018).
2. DA FINALIDADE
Os e-books se constituirão de um conjunto de artigos, tendo em vista a importância
de sistematizar e socializar contribuições de pesquisas oriundas do MP/PPPG/UFSM em
diversos contextos educativos, entre eles os sistemas/redes de ensino, as instituições e
órgãos.
Os artigos deverão priorizar, entre outros temas/aspectos: a (re)formulação e
gestão de políticas públicas; práticas pedagógicas renovadas e/ou inovadoras; a
(re)articulação de processos de gestão educacional, escolar e pedagógica; aspectos
interligados à diversidade cultural e inclusão; formação de profissionais da educação.

3. DA SUBMISSÃO
O artigo poderá ter no máximo três autores, sendo o primeiro autor/a egresso/a
(de 2017 a 2020) ou estudante do MP/PPPG/UFSM (com entrada no ano de 2018), o
segundo autor/a ser docente (orientador/a) credenciado/a no PPPG/MP.
Os artigos deverão ser submetidos com a carta de apresentação e autorização de
publicação (pelo 1º autor), conforme ANEXO 1, e o artigo que prioritariamente deve seguir
as normas de produção e formatação, expressas no Template (ANEXO 2),
A submissão deverá ser realizada no período de 10/08 a 20/09/2020 (até às 23h
55min) pelo e-mail <pppgmpufsm@gmail.com>, o qual deverá ser nominado da seguinte
forma: <Edital001PPPG_SOBRENOMEAUTOR1>. Por exemplo: <Edital001PPPG_SOUZA>.
As submissões com documentação incompleta ou que não atendam aos requisitos
das diretrizes deste Edital serão desconsideradas.
Ao submeter um artigo ao presente Edital e tê-lo aprovado, os autores concordam
em ceder, sem remuneração, os seguintes direitos ao PPPG/UFSM: os direitos de primeira
publicação e a permissão para que o Programa distribua esse artigo e seus metadados aos
serviços de indexação e referência que os respectivos Editores dos e-books julgarem
apropriados.
4. DA AVALIAÇÃO
Os artigos serão avaliados individualmente por pareceristas ad hoc por avaliação
“duplo cega”, os quais serão indicados pela Coordenação do Programa, as Coordenações
das Linhas de Pesquisa (LP1 e LP2) e pelo Grupo de Trabalho de Avaliação e
Acompanhamento do PPPG.
A avaliação dos artigos submetidos seguirá os seguintes critérios:
a) adequação às normas de submissão tendo em vista o preenchimento completo
da carta de apresentação/autorização (ANEXO 1) e a observância das normas
(ANEXO 2);
b) o autor principal ser egresso e ou matriculado no MP/PPPG/UFSM (turmas que
ingressaram em 2015, 2016, 2017, 2018), seguido pelo menos de outro autor/a
que deverá ser docente (orientador/a da pesquisa relatada no artigo)
credenciado/a no Programa;
c) o artigo deverá apresentar clareza, coerência, organicidade e fundamentação
adequada à temática em discussão;
d) adequação do artigo as normas ortográficas e da escrita científica ( ANEXO 2);
Será automaticamente eliminada a submissão que descumprir algum dos itens
deste Edital.
Na avaliação poderão ser solicitadas correções, revisões, documentos adicionais ou
rejeição do artigo.

5. DO CRONOGRAMA
O cronograma do presente Edital segue as seguintes datas e especificidades:
Atividade

Período
Publicação do Edital
05/08/2020
Envio das propostas de artigo
10/08/2020 a 20/09/2020
Avaliação dos artigos por Pareceristas Ad Hoc
21/09/2020 a 08/10/2020
Resultado de avaliação
09/10/2020
Correções sugeridas e submissão dos artigos 10/10/2020 a 18/10/2020
completos pelos autores.
Editoração dos artigos
Outubro e Novembro/2020
Publicação dos e-books
Dezembro/2020
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos
serão resolvidos pela Coordenação do Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas e
Gestão Educacional, ouvido as Coordenações de Linhas de Pesquisa (LP1 e LP2) e o Grupo
de Trabalho de Avaliação e Acompanhamento do PPPG, no que a cada um couber.
Santa Maria, 05 de agosto de 2020.

Profª. Dra. Marilene Gabriel Dalla Corte
Coordenação do PPPG/UFSM

ANEXO 1
EDITAL 001/2020 - MP/PPPG
- Carta de Submissão e autorização Autor 1:
Nome:
CPF
E-mail:
DOI:
Endereço do Currículo Lattes:
Contato Telefônico com WhatsApp:
Identificação/relação com o MP:
Egresso ( ) Ano: ______
Matriculado ( ) Ano: _____
Autor 2:
Nome:
CPF
E-mail:
DOI:
Endereço do Currículo Lattes:
Contato Telefônico com WhatsApp:
Identificação/relação com o MP:
Egresso ( ) Ano: ______
Matriculado ( ) Ano: _____
Docente Orientador/a no MP/PPPG (

) Linha de Pesquisa: _______

Autor 3:
Nome:
CPF:
E-mail:
DOI:
Endereço do Currículo Lattes:
Contato Telefônico com WhatsApp:
Identificação/relação com o MP:
Egresso ( ) Ano: ______
Matriculado ( ) Ano: _____
Docente Coorientador/a no MP/PPPG ( ) Linha de Pesquisa: _______
Colaborador sem relação direta com o MP ( )
Título do Artigo:
Tipo de artigo:
( ) artigo de pesquisa desenvolvida no MP/PPPG
( ) artigo de pesquisa em andamento no MP/PPPG
( ) artigo de relato de experiência e/ou impacto do(s) produto(s) e/ou repercussão da formação no MP/PPPG.
Declaração:
Eu ______________________________________________________ (autor principal) do artigo acima identificado,
declaro que o mesmo não foi submetido, tal como esta sendo neste ato, a outro tipo de publicação. E concedo, se o
artigo avaliado de forma positiva pela Comissão de avaliação ad hoc, o direito de publicação do mesmo, me
responsabilizando pelo teor das informações nele contidas. Declaro, também, ter consciência de que o artigo não
contém práticas de plágio, fraudes, violações éticas e de propriedade intelectual, pois todos os dados ou análises de
outras publicações foram referenciadas de maneira explícita e adequada, bem como os dados foram guardados com
o anonimato necessário ou estão resguardados conforme acordado com os colaboradores e instituição(ões)
envolvidos/as na presente pesquisa.

Assinatura do autor principal
CPF:

ANEXO 2
EDITAL 001/2020 - MP/PPPG
- Template para Submissão TÍTULO EM LETRA MAIÚSCULA, NEGRITO, FONTE TIMES NEW ROMAN,
TAMANHO 12, CENTRALIZADO, ESPAÇO ENTRELINHAS 1,5 E EM NO
MÁXIMO TRÊS LINHAS

Primeiro Autor
Segundo Autor
Terceiro Autor

Resumo
Apresentar o tema, objetivos, metodologia, resultados e conclusões do artigo. Deve
vir separado do(s) nome(s) por um espaço, com alinhamento justificado e espaçamento entre
linhas simples, em parágrafo blocado, 250 a 300 palavras.
Palavras-chave: Palavra 1. Palavra 2. Palavra 3.

Introdução
A Introdução do trabalho deve conter uma breve apresentação e referência ao tema a
ser desenvolvido no trabalho, bem como a problemática de pesquisa (em andamento ou
concluída) e os respectivos objetivos.
Os trabalhos devem ser digitados em processador de texto Word for Windows ou
compatível, em formato A4. Os trabalhos deverão ser submetidos em Língua Portuguesa e
devem estar redigidos conforme o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.
O texto deve ser formatado em Times New Roman, corpo 12, espaço 1,5 e com
alinhamento justificado. O espaçamento após parágrafos, bem como entre títulos das
seções/subseções e texto, deve ser de 6pt. Os parágrafos devem apresentar recuo de primeira
linha de 1,25cm conforme este modelo. O tamanho para artigos é entre 12 a 15 páginas,
incluindo resumo em Língua Portuguesa e referências.

É prioritário seguir as seguintes normas a Associação Brasileira de Normas Técnicas,
conforme identificado nas seguintes alíneas:
a)

artigo de periódico: NBR 6022/2018;

b)

resumo: NBR 6028/2003;

c)

referências: NBR 6023/2018;

d)

citações: NBR 10520/2002;

e)

numeração progressiva: NBR 6024/2012.

Conforme se pode observar pela enumeração anterior, o uso de alíneas deve iniciar
por letras minúsculas, seguidas de parênteses, respeitando o espaçamento simples, com
recuo em relação à margem esquerda. O texto que antecede as alíneas termina em dois
pontos; o texto da alínea deve começar por letra minúscula e terminar em ponto-e-vírgula,
exceto a última alínea, que termina em ponto ﬁnal.
Para nome de organizações e entidades, deve-se utilizar a forma completa do nome
na primeira ocorrência, seguida da sigla entre parênteses e, subsequentemente, a sigla. Por
exemplo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Números de um a dez
devem ser escritos por extenso; os demais em formato de numeral. Termos estrangeiros e
títulos de obras (livros, periódicos, filmes, programas, por exemplo) devem ser marcados em
itálico. Quaisquer outros tipos de grifo ao longo do trabalho devem ser evitados.

Subtítulos do artigo
O(s) autor(es) poderá(ão) optar por intitular esses itens de acordo com as discussões
teórico-práticas que estarão sendo apresentadas no trabalho. É importante que sejam
apresentadas reflexões acerca da temática de pesquisa considerando aspectos elementares e
essenciais aos principais assuntos fundamentados no campo conceitual e teórico/legal.

Metodologia
A metodologia poderá ser explicitada na introdução ou numa seção específica,
considerando a abordagem e o tipo de pesquisa a partir de preceitos teórico-metodológicos,
contexto(s) e sujeito(s), período, técnica(s) de construção e análise dos dados.

Exemplos de citações

Todas as obras consultadas para a retirada das citações diretas ou indiretas contidas
ao longo do artigo devem compor a lista de referências. É importante, antes de encaminhar
o artigo, a verificação de que todas as citações estão corretas devidamente vinculadas à lista
de referências. Da mesma forma, todas as referências devem conter, no trabalho, sua citação
correspondente. As citações devem ser feitas na língua do artigo. No caso de documentos
em outras línguas, se o autor traduzir para a Língua Portuguesa deverá indicar na citação
“tradução nossa”.

Para citações de mais de três linhas, deve-se utilizar tamanho 10, espaço simples
e alinhamento justificado, com recuo de parágrafo à esquerda de 4cm. É
importante que as citações longas sejam devidamente interligadas às ideias
desenvolvidas nos parágrafos diretamente anterior e posterior a elas em prol da
qualidade argumentativa do texto. (SOBRENOME, ano, p. 00).

Citações diretas (transcrições) com menos de três linhas devem ter indicação de onde
inicia e termina a frase original com o uso de aspas duplas e respectivas referências autorais.
As supressões podem ser utilizadas para se omitir parte do texto transcrito quando necessário
e, para isso, deve-se utilizar [...].
Citações indiretas não devem conter nenhum tipo de marcação e, sempre que
possível, a referência autoral e o ano ser indicado entre parênteses.

3 Ilustrações e tabelas
Conforme NBR 6022/2018, ilustrações (gráfico, figura, quadro) devem ser
precedidas de sua palavra designativa, seguidas de seu número de ordem de ocorrência no
texto, em algarismos arábicos, de travessão e do respectivo título (fonte 12). A indicação da
fonte é obrigatória e deve ser colocada imediatamente após a ilustração, precedida da palavra
designativa e seguida de dois-pontos (fonte 10). Deve ser informada no formato de citação,
com a referência completa mencionada na lista de referências. Caso o artigo possua fontes
de autoria própria, indicar a seguinte informação: Fonte: Elaborado pelo(s) Autor(es).
Tabelas devem ser padronizadas de modo semelhante às ilustrações, introduzidas por
sua palavra designativa. Exemplos de ilustrações e tabelas podem ser visualizados na NBR
6022/2018. É importante destacar que quadros – considerados um tipo de ilustração pela
NBR 6022/2018 – possuem dados qualitativos e são fechados em todos os seus lados,
enquanto tabelas contêm dados numéricos e devem ter as laterais abertas.

Considerações Finais
As considerações finais deverão apresentar as principais conclusões do trabalho
tendo por base os dados sinalizados da pesquisa (parciais ou finais) com discussões sobre os
resultados/impactos atingidos, assim como as principais aprendizagens e contribuições
considerando a problemática, os objetivos propostos, os resultados e as análises do tema.

Referências
A redação das referências utilizadas deve estar de acordo com o estabelecido pela
NBR 6023/2018. As referências devem estar ordenadas pelo sistema alfabético, alinhadas à
esquerda, em espaço simples e separadas entre si por espaço duplo.
A fonte é Times, tamanho 12. Não devem ser utilizadas supressões para nomes de
autores repetidos, nem abreviação de títulos de periódicos. Algumas orientações para
referências estão expostas a seguir:

SOBRENOME, Nome. Título. Edição. Local: Editora, data.

SOBRENOME, Nome. Título: Subtítulo. Edição. Local: Editora, data.

ATÉ TRÊS AUTORES separados por ponto e vírgula. Título. Edição. Local: Editor, data.

MAIS DE TRÊS AUTORES com entrada pelo sobrenome e nome do primeiro autor,
seguido da expressão et al. Título. Local: Editora, data.

SOBRENOME, Nome do organizador (org.). Título. Local: Editora, data.

SOBRENOME, Nome. Data. Tipo do documento (dissertação, tese, trabalho de conclusão
de curso), grau entre parênteses (Mestrado, Doutorado, Especialização em...) – vinculação
acadêmica, o local e a data da defesa, mencionada na folha de aprovação se houver.

SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título da Revista, local, v., n., páginas, ano.
Disponível em xxxxxx. Acesso em: dd mês abreviado (exceto maio), aaaa.

SOBRENOME, Nome. Título. Local, data. Disponível em: <xxxxxxxxxxxxxxxxx>.
Acesso em: dd mês abreviado (exceto maio), aaaa.

