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CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO REVISTA VIVÊNCIA ACADÊMICA NA GRADUAÇÃO 

 Dossiê “Aulas remotas on-line utilizando recursos tecnológicos” 

 

Revista Vivência Acadêmica na Graduação lançará segunda edição sobre 

experiências de inovação na Educação Superior 

 

Em continuidade ao seu programa de publicação, a revista digital Vivência Acadêmica 

na Graduação, elaborada pela Pró-reitoria de Graduação da Universidade de Taubaté, 

está recebendo relatos para o seu segundo volume até o dia 15 de julho de 2020. A 

Vivência Acadêmica na Graduação é uma publicação semestral da Pró-reitoria de 

Graduação e publica relatos de experiência cuja temática esteja relacionada às 

experiências de inovação no processo de ensino-aprendizagem na Educação Superior. 

 

1. Apresentação 

A equipe editorial da revista eletrônica Vivência Acadêmica na Graduação torna pública 

essa chamada e convida membros da comunidade acadêmica da Unitau a submeter 

relatos de experiências inovadoras aplicadas ao processo de ensino-aprendizagem nos 

cursos de Graduação Presencial e a Distância, da Universidade de Taubaté. O segundo 

volume da Revista contemplará, especialmente, o tema “Aulas remotas on-line 

utilizando recursos tecnológicos”. O Dossiê deverá conter relatos de experiências 

e/ou práticas pedagógicas relacionadas a aulas ministradas pelos professores de 

Graduação, usando recursos tecnológicos, destacando as possibilidades atuais de sua 

utilização e o que ainda poderá ser realizado em termos teóricos e práticos.  

 

2. Da submissão das propostas 

2.1 Poderão ser submetidos relatos com até 02 páginas, excluindo as imagens.  

2.2 Há o limite de três autores por trabalho.  

2.3 Os trabalhos serão publicados após a apreciação do Conselho Editorial da Revista, 

que analisa sua pertinência de acordo com as orientações editoriais da Revista.  

2.4 As propostas deverão ser enviadas à Revista Vivência Acadêmica na Graduação, 

até 15 de julho de 2020, por meio do e-mail vivencia2020@gmail.com, com o assunto: 

“Proposta de Relato Vivência Acadêmica”, seguindo as normas da publicação, contendo 

as seguintes informações no corpo do e-mail: 

 Título do relato 
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 Nome(s) do(s) professor(es) 

 Titulação do(s) professor(es) 

 Departamento e curso    

 Endereço eletrônico do(s) professor(es) 

2.5 Os trabalhos devem ser apresentados em Word, em espaçamento 1,5, justificado, 

com margens esquerda e direita de 3 cm, margens superior e inferior de 2,5 cm. Devem 

ser digitados em fonte Arial, tamanho 12 (doze). As páginas deverão ser numeradas no 

canto inferior à direita.  

2.6 Na primeira página do trabalho devem constar:  

a) Título e subtítulo do trabalho, em caixa alta, Arial 12, negrito;  

c) Nome do autor(es): em Arial 11, justificado e negrito, com indicação do maior título 

universitário, a instituição a que pertence e endereço eletrônico que possa ser publicado. 

d) Após o nome do(s) autor(es), apresentar as palavras-chave que identificam o 

conteúdo do trabalho, sendo, no máximo, 3 palavras separadas por ponto. Após duas 

linhas, iniciar o texto do relato.  

2.7 Cada relato deverá vir acompanhado de até duas fotos/ilustrações ou gráficos por 

página.  

2.8 Referências: seguir as normas mais recentes da ABNT. Notas de rodapé devem ser 

evitadas.  

2.9 Os trabalhos encaminhados para publicação deverão ser inéditos, sendo os 

mesmos de inteira responsabilidade do(s) autor(es). Permite-se a publicação de 

trabalhos apresentados em eventos acadêmicos no Brasil ou no exterior, desde que não 

ultrapassem um ano de sua divulgação original.  

2.10 Cada Departamento ou Instituto terá reservada uma página na Revista contendo 

até 2500 caracteres (com espaços) para apresentar os projetos de extensão, grupos de 

pesquisa, grupos de estudo, inovação pedagógica, dentre outros, para fins de 

divulgação.  

 

3 Da publicação da revista  

A data da publicação e lançamento da Revista está prevista para agosto de 2020 e será 

divulgada após a seleção dos relatos. Para maiores esclarecimentos que se fizerem 

necessários, entrar em contato pelo e-mail: vivencia2020@gmail.com. 

 

Taubaté, 27 de março de 2020 
Prof. Ma. Angela Popovici Berbare 

Pró-reitora de Graduação 
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