CHAMADA DE ARTIGOS
ENCONTRO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO FORA DA CAIXA 2021
Prezados pesquisadores,
Estamos felizes em anunciar a chamada de artigos para a edição 2021 do Encontro
Internacional de Inovação na Educação - Educação Fora da Caixa, com prazo de
submissão aberto até o dia 25 de abril 03 de maio de 2021. Esta edição, como outros
tantos eventos acadêmicos, acontecerá de forma online nos dias 14 e 15 de junho de
2021.
Poderão ser submetidos artigos que abordem como tema central a inovação na
educação, distribuídos nos seguintes eixos: Educação em rede e o papel das mídias do
conhecimento em tempos de pandemia; Metodologias de ensino-aprendizagem;
Educação, criatividade e empreendedorismo; RRI - Educação, pesquisa e inovação
responsáveis,

cujo

detalhamento

em

ementa

pode

ser

consultado

em

https://via.ufsc.br/educacao-fora-da-caixa/.
Serão aceitos trabalhos em três categorias:
●

Trabalhos empíricos que forneçam evidências sobre o tema;

●

Revisões sistemáticas ou integrativas da literatura abrangendo o estado da arte
nacional e internacional;

●

Relatos de experiência.

Os 10 artigos classificados com melhor nota na avaliação do Comitê Científico serão
apresentados sob forma oral - 10 minutos de apresentação, durante a realização do
evento, de forma online. Os avaliadores selecionarão os três melhores artigos para a

publicação no sexto volume do livro Educação Fora da Caixa, previsto para ser publicado
em 2021. Para maiores informações sobre as normas de submissão e template
disponível, acesse: https://via.ufsc.br/educacao-fora-da-caixa/.
Os artigos não selecionados para a apresentação oral terão espaço para a apresentação
em pôster, de forma permanente, no site do evento.
Informações importantes:
- O arquivo final em word deverá ser encaminhado, sem identificação de autoria, pelo
email: viaeduforadacaixa@gmail.com:
- Os textos devem se adequar às normas da ABNT;
- Os artigos não devem exceder 12 páginas contando referências e apêndices;
- Cada autor poderá submeter até dois trabalhos, desde que em categorias diferentes;
- Os autores não terão custos de publicação;
- Cada artigo poderá ter no máximo cinco autores;
- Os autores são responsáveis pela revisão das normas da ABNT e de português;
- O livro, no qual serão publicados os três trabalhos selecionados, será publicado em
formato digital (e-book), com ISBN, e será disponibilizado gratuitamente para download.
Em

caso

de

dúvida,

contate

nosso

comitê

viaeduforadacaixa@gmail.com.
Datas importantes:
Submissão dos trabalhos: até 25/04/2021 03/05/2021;
Avaliação dos artigos: até 25/05/2021;
Divulgação dos trabalhos selecionados: 26/05/2021;
Entrega da versão final do trabalho: 14/06/2021.
Atenciosamente,
Comitê Organizador

científico

pelo

e-mail:

Encontro Internacional de Inovação na Educação 2021.

