Edital de chamadas de submissões de trabalhos acadêmicos para a composição do livro
eletrônico (e-book) da Licenciatura em Educação do Campo - CETENS
No período de 21/05/2020 a 27/05/2020, o curso de Licenciatura em Educação do Campo
(LEdoC) com Habilitação em Ciências da Natureza e Matemática do Centro de Ciência e
Tecnologia em Energia e Sustentabilidade (CETENS) da Universidade Federal do Recôncavo
da Bahia (UFRB), através do Comitê Científico, estará recebendo submissões de trabalhos
(resumos e textos completos) de autores/as interessados/as em publicar no E-book da LEdoC
- CETENS, projeto que faz parte da política de apoio à publicação de livros eletrônicos
(e-books) da UFRB, no âmbito do Edital Nº 001/2020 – EDUFRB, que propõe publicar uma
Coleção sobre Sucesso Acadêmico na Graduação da UFRB.
1. Descrição do projeto de E-book da LEDOC
A Licenciatura em Educação do Campo do CETENS/UFRB vem se consolidando como uma
experiência educativa comprometida em formar educadores/as para atuarem com os povos do
campo, nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática, capazes de promover processos
educativos escolares e não escolares em territórios do campo e da cidade. Suas práticas
formativas têm se constituído na articulação dessas áreas de conhecimento com questões
ligadas à vida mais ampla do/a licenciando/a, o que vem promovendo o engajamento de
docentes e discentes em atividades de ensino, pesquisa e extensão a partir de questões
relevantes da realidade educativa, do mundo do trabalho e de luta dos povos do campo
O projeto do e-book pretende estimular, sistematizar e divulgar a produção acadêmica e
científica de docentes e/ou discentes da LEdoC - CETENS/UFRB, visando reunir trabalhos
que deem visibilidade às contribuições do curso no que concerne à construção do perfil do/a
educador/a do campo, ao desenvolvimento de práticas docentes em processos educativos
escolares e, também, em processos educativos não escolares, junto às escolas e comunidades
do campo, considerados elementos centrais da sua proposta em articulação com os
movimentos sociais do campo.
O E-book será organizado em três eixos temáticos:
Eixo 1: A LEdoC e o perfil profissional do/a educador/a do campo.
Este eixo compreende estudos que mostrem as repercussões das ações de ensino, pesquisa e
extensão da LEdoC na formação do perfil do educador/a do campo, nas áreas de Ciências da
Natureza e Matemática. Adequa-se a esse eixo, temas como: princípios e práticas da
formação de educadores/as do campo, alternância pedagógica, organicidade, relações
étnico-raciais, agroecologia, dentre outros. São elegíveis para este eixo, os trabalhos
resultantes projetos de extensão e de pesquisa, trabalhos de conclusão de curso (TCC), relatos
de experiências (relatos de Tempo Comunidade, monitoria, seminário integrador, etc.)
estudos de caso, dentre outros.

Eixo 2: A LEdoC e os processos educativos escolares.
Este eixo contempla pesquisas voltadas para os impactos da formação da LEdoC na
organização do trabalho pedagógico em escolas da Educação Básica do Campo (e suas
repercussões nos territórios). Figuram neste eixo, temas concernentes à escola do campo, ao
trabalho docente, aos processos de ensino e aprendizagem (metodologias, avaliação, etc.), à
organização curricular, educação escolar quilombola e indígena, educação para diversidade
de gênero, sexualidade e direitos humanos, educação decolonial, movimentos sociais, e
outros. São elegíveis aqui, resultados de projetos de extensão e de pesquisa, trabalhos de
conclusão de cursos de graduação (TCC) desenvolvidos nas escolas do campo no Ensino
Fundamental e/ou Médio, relatos de experiência do Estágio Curricular Obrigatório, trabalhos
desenvolvidos no PIBID Diversidade, Residência Pedagógica, dentre outros.
Eixo 3: A LEdoC e os processos educativos não escolares.
Compõe este eixo, pesquisas voltadas para as contribuições da LEdoC para o
desenvolvimento territorial de comunidades campesinas. Adequa-se neste eixo, temas como a
alternância pedagógica, agrotóxicos, agroecologia, economia solidária, cooperação e trabalho
na agricultura familiar, tecnologias e produção, questão agrária, saberes populares, relações
étnico-raciais, sistemas agroalimentares, soberania alimentar, territorialidades, movimentos
sociais do campo etc. Podem ser submetidos projetos de extensão e de pesquisa, resultados do
Diagnóstico Rural Participativo (DRP), relatos de experiências do TC, resultados do TCC,
dentre outros.
2. Da submissão dos trabalhos
2.1 Para a submissão da proposta de trabalho o/a autor/a deve encaminhar, no período de
21/05/2020 a 27/05/2020, o título e o resumo do trabalho contendo, no máximo, 250 palavras
e com a indicação de apenas um dos três eixos temáticos que constam no item 1.
2.2 O envio deve ser feito em arquivo no formato Word, a partir das regras de formatação
estabelecidas no Edital Nº 001/2020 – EDUFRB, que podem ser consultadas em:
https://www.ufrb.edu.br/portal/images/documentos/2020/edital-01-edufrb.pdf
2.3 A postagem das submissões deverá ser feita por cada autor/a, exclusivamente, através do
e-mail do Comitê Científico no endereço comitecientificocetens@gmail.com.
2.4 Os resumos devem constar o nome do/a autor/a e coautores/as, sendo obrigatório o nome
do/a orientador/a, quando o trabalho for de estudante de graduação. Os trabalhos devem ter,
no máximo, 3 autores/as, sendo 1 (um) primeiro autor e 2 (dois) coautores. Cada proponente
só poderá submeter um trabalho como primeiro autor e até dois trabalhos como coautor.

2.5 Os resumos serão avaliados pelo Comitê Científico, segundo o escopo do eixo temático
indicado e de acordo com os critérios de seleção estabelecidos no Edital 01/2020 EDUFRB.
2.6 Somente serão avaliados para o pleito de composição do E-book, os resumos enviados
até a data de 27/05/2020.
2.7 Autores/as com propostas pré-selecionadas, deverão enviar o trabalho completo para o
endereço comitecientificocetens@gmail.com, até o dia 10/06/2020.
2.8 O trabalho completo deve ter no máximo 12 e no mínimo 8 páginas e obedecer as normas
éticas e de formatação estabelecidas no Edital 01/2020 EDUFRB.
2.9 Os critérios de seleção dos trabalhos completos serão: obedecer as normas ética de
formatação conforme o item 2.8, apresentar discussão aprofundada do tema em concordância
com o eixo indicado, articulação coerente entre introdução, desenvolvimento e considerações.
3.0 O Comitê reserva-se ao direito de ajustar os trabalhos em comum acordo com o/a autor/a
cuja obra tenha sido pré-selecionada.
3.10 É de responsabilidade dos/as participantes acompanhar as informações relativas aos
trabalhos regularmente, através do e-mail utilizado para submissão.
3.11 Os casos omissos e duvidosos serão resolvidos pelo Comitê Científico.
4. Cronograma
ETAPA

PERÍODO

Divulgação do Edital de Submissão

20.05.2020

Prazo para submissão dos resumos

21.05.2020 a 27.05.2020

Divulgação da lista dos resumos selecionados

28.05.2020

Prazo para o envio dos trabalhos completos

Até 10.06.2020

Divulgação final dos trabalhos selecionados

28.06.2020

Feira de Santana - BA, 21 de maio de 2020.
COMITÊ CIENTÍFICO DO E-BOOK DA LEDOC - CETENS : Ana Paula Diório, Analdino Pinheiro,
Frederick dos Santos, Idalina Borghi, Isabel Santos, Maricleide Mendes e Priscila Brasileiro.

