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CHAMADA Nº 02/2022

CHAMADA DE CAPÍTULOS PARA E-BOOK SOBRE PENSAMENTO COMPUTACIONAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA

1. Apresentação

O Grupo de Pesquisa e Extensão em Informática, Educação e Sociedade - Onda Digital

(UFBA/CNPq) abre chamada convite para novas colaborações no livro (e-book) intitulado

provisoriamente de Pensamento Computacional: experiências iniciais de professores da educação

básica a ser editado pela Editora da Universidade Federal da Bahia (EDUFBA) no primeiro semestre

de 2022.

2. Objetivo

Esta chamada tem como objetivo receber propostas de capítulos com relatos de experiências que

apresentem metodologias, estratégias didáticas, desafios ou potencialidades do Pensamento

Computacional (PC) na/para Educação Básica, em quaisquer áreas do conhecimento, de modo que

o livro torne-se um referencial didático e pedagógico para professores e demais interessados pela

temática.

3. Inscrição e submissão dos originais

3.1. As orientações constantes devem ser obedecidas, sob pena de desclassificação do capítulo

submetido no caso de descumprimento.

3.2. As inscrições serão feitas exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponível no

link https://bit.ly/chamadaebookpc.

3.3. No ato da inscrição devem ser enviadas duas versões dos originais, uma com identificação

dos(as) autores(as) e outra anonimizada. A versão anonimizada é um dos requisitos da

editora EDUFBA.

3.4. Todas as informações solicitadas no formulário eletrônico devem ser enviadas.

3.5. Caso parte do texto já tenha sido publicado em periódico/evento, esta informação deve ser

incluída após as  referências.

3.6. Os termos de autorização desta Chamada devem ser preenchidos, assinados e enviados no

momento de inscrição. Consulte no ANEXO A os links para os termos de autorização.

3.7. As inscrições devem ser realizadas até às 23h59min (horário de Brasília), do dia 03 de abril

de 2022 (domingo). Não haverá qualquer prorrogação de prazo para envios.

3.8. Podem se inscrever na presente chamada:

a) professores(as) da educação básica

b) professores(as) da educação superior
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c) pesquisadores(as)

d) estudantes de graduação ou pós-graduação

e) outros(as) profissionais com graduação

3.9. Cada texto pode ter no máximo 03 (três) autores(as).

3.10. O texto do capítulo deve ter no mínimo 10 páginas e no máximo 15 páginas, incluindo

imagens e referências.

3.11. Caso sejam utilizadas imagens no texto do capítulo, estas devem ser enviadas

separadamente com resolução de 300 dpi cada.

3.12. Não deve ser incluída numeração de página.

3.13. O arquivo do texto deve ser enviado em duas versões:

- uma com anonimização de autoria (PDF e ODT/DOCX/DOC)

- uma sem anonimização de autoria (PDF e ODT/DOCX/DOC)

3.14. Cada autor(a) poderá participar/submeter até 02 (dois) capítulos.

3.15. Serão aceitos apenas textos em língua portuguesa.

3.16. O template proposto, as normas para publicação da EDUFBA e orientações sobre

anonimização de autoria podem ser consultados no ANEXO B.

4. Avaliação e divulgação dos resultados

4.1. Serão selecionados até 05 (cinco) capítulos para a composição do livro, cabendo a

avaliação dos capítulos submetidos aos organizadores do livro, atendendo aos seguintes

aspectos:

a) clareza dos objetivos, metodologia e resultados do artigo;

b) coesão e coerência de linguagem e da argumentação proposta no artigo;

c) adequação do conteúdo do texto aos objetivos desta chamada item 2;

d) originalidade e contribuição teórico-científica para o aprofundamento das

discussões sobre o Pensamento/Raciocínio Computacional.

4.2. Após o processo de avaliação, os artigos serão designados como “Aceito” ou “Não aceito”.

4.3. O resultado será divulgado até o dia 22 de abril de 2022 (sexta-feira) no site

www.ondadigital.ufba.br e por meio de mensagem eletrônica (e-mail), enviada pelo

endereço eletrônico <ondadigital@ufba.br>.

5. Publicação do livro

5.1. A Editora da Universidade Federal da Bahia (EDUFBA) será responsável pelo Comitê

Editorial, Projeto Gráfico, Revisão e Normalização, Editoração, Arte Final, Registro do ISBN

e Gerenciamento de PDF. Aos(Às) autores(as) não caberá nenhum investimento. Esta obra

será financiada com recursos institucionais.

5.2. O livro será disponibilizado gratuitamente em formato PDF pela EDUFBA em seu

repositório institucional e em outros sites de interesse acadêmico.

6. Direitos Autorais

6.1. O conteúdo dos artigos e seus dados em sua forma, correção e confiabilidade são de

responsabilidade exclusiva dos(as) AUTORES(AS). Será permitido fazer download da obra e
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o seu compartilhamento com terceiros, desde que sejam atribuídos os devidos créditos aos

autores, mas não será permitido uso para fins comerciais.

6.2. Todos os autores deverão preencher o termo de autorização para publicação, bem como

outros termos relacionados aos direitos de publicação, de acordo com as necessidades

específicas do seu texto (verifique o ANEXO A). A autoria do texto é responsabilidade

exclusiva dos(as) autores(as).

7. Organização do e-book

7.1. A equipe organizadora do livro é composta por:

- Ecivaldo Matos | http://lattes.cnpq.br/6875886650307656

- Débora Abdalla Santos | http://lattes.cnpq.br/0147487762250438

- Juliana Maria Oliveira dos Santos | http://lattes.cnpq.br/1942862457809155

8. Disposições Finais

8.1. Após a seleção, os textos poderão passar por novos ajustes, a critérios da equipe

organizadora da obra ou por indicação da EDUFBA.

8.2. A submissão ou aprovação nesta chamada não é garantia de publicação do texto, tendo em

vista as etapas de edição e aprovação pelo Conselho Editorial, além dos demais trâmites

institucionais.

8.3. A previsão para a publicação do livro é no primeiro semestre de 2022.

8.4. Dúvidas sobre esta chamada podem ser esclarecidas por meio do e-mail

<ondadigital@ufba.br>.

8.5. À equipe organizadora do e-book reserva-se o direito de resolver os casos omissos e as

situações não previstas na presente chamada.

Salvador, 03 de março de 2022.

Ecivaldo de Souza Matos
Débora Abdalla Santos

Juliana Maria Oliveira dos Santos
Grupo de Pesquisa e Extensão Onda Digital

Instituto de Computação - UFBA
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ANEXO A - LINKS PARA OS TERMOS DE AUTORIZAÇÃO

Todos os autores deverão preencher o termo de autorização para publicação, bem como outros termos
relacionados aos direitos de publicação, de acordo com as necessidades específicas do seu texto. A autoria
do texto é responsabilidade exclusiva dos(as) autores(as).

Faça o download do arquivo, preencha, assine e salve no formato PDF. O tamanho máximo do arquivo para
envio é de 1MB.

Anexo 0 - Termo de Autorização para Publicação (obrigatório para todos os autores)

Anexo 1 - Termo de Autorização de Veiculação de Texto Individual (obrigatório para todos os autores)

Anexo 2 - Termo de Autorização de Veiculação de Texto Coletivo (obrigatório para todos os autores)

Anexo 3 - Termo de Autorização de Veiculação de Imagem de Propriedade do Autor

Anexo 4 - Termo de Autorização de Veiculação de Imagem de Terceiro

Anexo 5 - Termo de Autorização de Veiculação de Imagem

Anexo 6 - Termo de Autorização de Veiculação de Imagem do Fotografado
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ANEXO B - NORMAS PARA PUBLICAÇÃO

Clique aqui para acessar as normas para publicação da EDUFBA

Template para capítulo de livro

Para mais informações sobre processo de revisão/avaliação anônima recomendamos a leitura de: Moro, M.
M., 2021. Guia Rápido para Submissão Anônima: proteja sua identidade corretamente. ISSN:
2175-9235. Disponível em: https://bit.ly/submissao-anonima
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