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Edital n. 02/2015, Editora CAEd/UFJF 

A Editora CAEd/UFJF torna pública a chamada para publicação do livro 

(e-book): Educação Pública: Gestão e Financiamento, 2015.  

 

O livro Educação Pública: Gestão e Financiamento é uma iniciativa das linhas de pesquisa: 

Gestão, Avaliação e Reforma da Educação Públicado Mestrado Profissional em Gestão e 

Avaliação da Educação Pública (PPGP/CAEd/UFJF) da Universidade Federal de Juiz de 

Fora, com apoio da Editora CAEd para publicação de artigos científicos, com o objetivo de 

discutir os desafios da gestão da educação pública em seus diversos níveis e problematizar os 

dilemas do financiamento governamental e não governamental nos esforços de melhoria da 

educação brasileira.  

A coletânea será elaborada por meio de artigos de professores, alunos e ex-alunos 

(mestrandos e doutorandos) da UFJF e outras instituições de ensino superior nacional e 

internacional.    

Os artigos aprovados serão publicados em e-book e disponibilizados gratuitamente no site do 

PPGP/CAEd/UFJF, para ampla divulgação. 

Serão aceitos artigos (conforme configuração a seguir) que visem retratar uma discussão 

consistente advindos de resultados de pesquisas empíricas e técnicas circunscritas.  

. 

Configuração dos artigos 

1. Artigos:  

a. Editor de texto: Word 1997 ou posterior, tamanho A4, com margem 

superior e esquerda de 3 cm, margem inferior e direita de 2 cm, fonte 

Times New Roman, corpo 12 e espaçamento entrelinhas de 1.0 pt.  

2. Extensão do trabalho:  

a. Capa do artigo com identificação do autor contendo o título, nome, resumo 

em português e resumo em inglês (abstract) ou espanhol (resumen), em 

única página (Modelo Capa); 

b. Artigo sem identificação do autor: incluindo títulos, resumo, palavras-

chave, quadros, tabelas, gráficos, ilustrações, notas e referências 

bibliográficas – não deverá ultrapassar o limite de 16 páginas (Modelo 

Capa e Artigo).  

3. O título do trabalho deve estar no início da primeira página, justificado ao centro e 

sem identificação do(s) autor(es).   
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4. O resumo em português deverá vir antes do desenvolvimento do trabalho, com 

tradução para inglês (abstract) ou espanhol (resumen), em que constem objetivo, método e 

resultados do trabalho, além de três a cinco palavras-chave (keywords, palavras clave) para 

difusão internacional. Ele deverá ter entre 10 a 15 linhas. 

5. As páginas devem ser numeradas (cabeçalho/direita). 

6. Os quadros e as tabelas devem ser incluídos no corpo principal do texto. Cada qual 

deve ter um número próprio, e o título colocado acima da moldura do quadros ou da tabela, 

justificada a esquerda da moldura  na mesma fonte do texto principal (Times New Roman, 12 

pt). Citações da fonte ou notas explicativas devem aparecer imediatamente abaixo da 

moldura, justificada a esquerda em Times Roman, 10 pt. 

 

7. Figuras e material gráfico podem ser em preto e branco ou coloridas e incluídas como 

parte integrante do texto. Cada figura e material gráfico deve ter um número e o título 

colocado abaixo, centralizada, em Times New Roman 10 pt. AS fontes ou notas explicativas 

devem configurar abaixo título. 

8. As referências deverão ser apresentadas entre parênteses no corpo do texto, incluindo 

o sobrenome do autor da fonte citada, a data de publicação e, se for o caso, a(s) página(s) 

citada(s), seguindo as normas da ABNT.  

9. As referências bibliográficas completas do(s) autor(es) citado(s) deverão ser 

apresentadas em ordem alfabética, no final do texto, de acordo com as normas da ABNT. 

10. As notas de rodapé deverão ser exclusivamente informativas e explicativas, breves e 

utilizadas parcimoniosamente. Todas as notas deverão ser numeradas e colocadas no pé da 

página, utilizando comando automático do editor de textos. 

 

Submissão  

1. Os artigos deverão ser enviados para livro022015@caed.ufjf.br até o dia 31/08/2015 

2. Para submissão o (s) autor (es) irão enviar dois arquivos conforme o item 2 da 

Configuração dos Artigos 

Organização 

Prof. Dr. Marcus Vinicius David 

Prof. Dr. Marcos Tanure Sanábio 

Profa. Dra. Maria Isabel da Silva Azevedo Alvim 
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Cronograma 

 

Datas Atividades 

01/06/2015 a 

31/08/2015 

Data limite das submissões 

De 04/09/2015 a 

11/09/20015 

Seleção dos artigos 

18/09/2015 a 

23/09/2015 

Divulgação da seleção dos artigos 

12/2015 Publicação do Livro 

 

 

 

Informações e links 

 

Edital 02/2015 – Educação Pública: Gestão e Financiamento, Modelo de Capa e Modelo de 

Capa e Artigo disponível em http://www.mestrado.caedufjf.net/livro/ 

http://www.mestrado.caedufjf.net/livro/

