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CHAMADA PARA CAPÍTULO DE LIVRO: 
 

CONEXÕES E BOAS PRÁTICAS ESCOLARES: 
Experiências da gestão dos programas do PDDE, 

Ações Integradas e Transporte Escolar. 
-modalidade relato de experiência- 

 

Esta chamada tem como objetivo abrir o processo de recebimento de relatos de 

experiências resultantes de boas práticas escolares relacionados à aplicação dos recursos 

do Programa Dinheiro Direto na Escola, oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (PDDE- FNDE), no âmbito da região Sudeste (MG, SP, RJ e ES). Serão 

selecionados textos cujos relatos sejam sobre o uso consciente dos recursos do PDDE em 

ações de gestão que impactaram positivamente o processo pedagógico, a qualidade da 

educação ofertada e a realidade escolar local. 

Vinte relatos serão selecionados por um corpo editorial para publicação em um e-

book. A publicação será organizada e distribuída pelo Centro Colaborador de Apoio à 

Gestão e ao Monitoramento do Programa Dinheiro Direto na Escola (CECAMPE-

Sudeste/UFU). 

Os textos enviados para atender a esta chamada, relatando experiências exitosas 

de aplicação consciente de recursos do PDDE, deverão estar relacionados ou Experiências 

da gestão dos programas do PDDE ou às Ações Integradas ou Transporte Escolar. Os 

trabalhos devem abordar um dos assuntos listados a seguir: 

 

a) valorização da identidade local; 

 

b) valorização das diversidades tais como racial, cultural, da inclusão, dentre outras; 

 

c) gestão democrática; 

 

d) aprendizagens, práticas e saberes; 

 

e) valorização dos profissionais da educação. 
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A PUBLICAÇÃO 

 

O e-book, CONEXÕES E BOAS PRÁTICAS ESCOLARES: Experiências de 

gestão dos recursos do PDDE será uma produção ligada ao Programa Centro 

Colaborador de Apoio à Gestão e Monitoramento do Programa Dinheiro Direto na Escola - 

PDDE / FNDE, locado na Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC) da Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU). 

 

RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO E-BOOK  

 

- Professor Dr. Cairo Mohamad Ibrahim Katrib – UFU 

- Professor Dr. Peterson Gandolfi - UFU 

 

CRITÉRIOS PARA SUBMISSÃO DOS RELATOS 

 

Cada relato deverá: 

 

a) ser escrito em Língua Portuguesa; 
 

b) ser escrito de acordo com as normas da ABNT e, ainda, seguir as especificações a 

seguir: 

 

01)  conter no máximo 3 (três), autores/as; 

 

02)  ser original; 

 

03)  ter de 5 a 8 laudas em fonte (Times New Roman 12, Folha A4, Espaçamento 

entrelinhas 1,5); 

 

04)  ter o título escrito em fonte 14, caixa alta, centralizado e subtítulo em  minúscula, 

centralizado. 

 

05)  identificação dos/as autores/as  abaixo do título, fonte 12; alinhado à direita; 
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06)  conter as credenciais de todos os/as autores/as em nota de rodapé, contendo: nome 

completo, instituição a que  pertence e o link lattes; 

 

07)  ser enviados após a revisão gramatical e ortográfica à cargo dos/as autores/as dos 

relatos. 

 

08)  ser enviado EXCLUSIVAMENTE para o e-mail: editalrelatocecampeufu@gmail.com 

 

09)  enviar, por e-mail, dois arquivos: um arquivo em word e outro, em PDF; 

 

10)  no campo ASSUNTO do e-mail, anotar: E-BOOK CONEXÕES E BOAS PRÁTICAS 

ESCOLARES -  NOME DOS/AS AUTORES/AS 

 

11)  O relato é livre e pode conter fotos, falas de entrevistas, figuras, gráficos e/ou 

indicadores, desde que com temas relacionados ao PDDE e ao PNATE. 

 

DA AVALIAÇÃO DO RELATO 

 

Sua avaliação e classificação contemplará os seguintes critérios: 

 

a) Originalidade; 

 

b) Capacidade de argumentação do relato ao Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE), suas ações integradas ou ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 

(PNATE). 

 

c) O conteúdo do relato possa servir de inspiração e/ou fonte de consulta para outras 

entidades no sentido de melhoria da prática da gestão do recurso público. 

 

d) Textos que contenham argumentos que comprovem a importância do relato como 

dados, indicadores, formas de trabalho inovadoras, novas rotinas, dentre outros, serão 

prioritários. 
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PARECERISTAS 

 

Para garantir a boa avaliação, será mantido o anonimato no processo de análise e 

de seleção  dos relatos remetidos aos/às pareceristas em cópia cega. 

 

CRONOGRAMA 

 

O processo seletivo dos relatos de experiências acontecerá conforme o disposto 

abaixo: 

 

a) Envio de trabalhos para e-mail - editalrelatocecampeufu@gmail.com - Todo o 

contato e confirmações serão feitas pelo presente e-mail. 

 

b) Período para envio dos textos: de 05/06/2022 a 11/08/2022 até 23h59 min. 

 

c) Avaliação dos trabalhos: 12/08/2022 à 20/08/2022 

 

d) Envio de e-mail divulgação dos capítulos aceitos e os que não foram aceitos: de 

21/08/2022 a 30/08/2022 

 

e) Publicação do e-book: novembro de 2022 

 

OBSERVAÇÕES FINAIS: 

 

a) Os/as autores/as são responsáveis pela autenticidade do trabalho de sua autoria. 

 

b) Os/as autores/as são responsáveis pela revisão do trabalho enviado para publicação. 

 

c) Os trabalhos que não seguirem as normas não serão aceitos para publicação. 

 

d) Trabalhos escritos fora das normas da ABNT e das anotadas nesta chamada não serão 

aceitos. 
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