
   
 

 

  
 

ARTIGOS SELECIONADOS PARA PUBLICAÇÃO 

ENCONTRO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

EDUCAÇÃO FORA DA CAIXA 2021 

 

Prezados pesquisadores, 

 

Com satisfação indicamos os artigos aprovados para publicação nos Anais do IV Encontro 

Internacional de Inovação na Educação. 

A Contribuição das Redes Sociais à Disseminação do Conhecimento Ambiental como forma de 

Educar a Sociedade 

 

Cyberbullying: seu conceito e sua consequência na formação de crianças e adolescentes 

 

Ambientes virtuais de aprendizagem: ambientes formais e informais como contribuição ao 

processo de aprendizagem durante a pandemia da COVID-19 

 

Utilização da Realidade Virtual por meio do Google Cardboard em salas de aula no Brasil: uma 

Revisão Bibliográfica Sistematizada 

 

Curso Técnico em Mecânica do SENAI na Plataforma de Estudo Adaptativo Acrobatiq by Vital 

Source: estrutura, potencialidades e reflexões sobre desafios 

 

Sistemas tutores inteligentes como ferramenta adaptativa e fomento à gestão do conhecimento: 

uma revisão da literatura 

 

Avatares de tradução (3D) em sites educacionais: avaliação empírica 

 

Sala de Aula Invertida: utilização do AVEA para realização das atividades pedagógicas não 

presenciais durante a Pandemia COVID-19 

 

Educação infantil em tempos de pandemia: estratégias para a produção de ambientes 

significativos 

 



   
 

 

  
 

Agregação de valor e aumento de shelf life de mirtilo utilizando a metodologia Problem Based 

Learning (PBL) 

 

Uma Atividade Desplugada de “Movimento” no Ensino Remoto: Uma Metodologia Inovadora 

com o Pensamento Computacional 

 

Uso de séries de ficção científica no ensino de química baseado na aprendizagem tangencial: 

um relato de experiência 

 

Virtual e atual: os processos de leitura e interpretação de texto no ciberespaço 

 

Um breve salto “fora da caixa”: do ensino presencial à educação a distância na pandemia 

 

Projeto Genius Hour: Um Relato de Aprendizagem Baseada em Projetos em Tempos de 

Pandemia 

 

Princípios e Diretrizes para a Autoavaliação do Aluno Jovem dos Anos Finais da Educação 

Básica 

 

“ASSIM EU APRENDO MAIS!”: Ranking do uso de metodologias ativas no processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

Geometria Espacial em tempos de Pandemia: Uma experiência com alunos do Ensino Médio 

 

A física de um carrinho de rolimã: um exemplo de transposição didática para o ensino das leis 

de newton e plano inclinado 

 

A criatividade no ambiente de ensino: princípios do design no despertar dos jogos educacionais 

 

Educação empreendedora: a cooperação técnica entre Universidade Federal de Santa Catarina e 

SEBRAE Santa Catarina 

 

"A CURIOSIDADE ENSINA! Kit #1: Santos Dumont e o avião Demoiselle: relato sobre as 

atividades de um projeto de extensão durante a pandemia 

 



   
 

 

  
 

A criatividade no ambiente de ensino: princípios do design no despertar dos jogos educacionais 

 

Neoaprendizagem para o desenvolvimento da criatividade e inovação: um estudo de caso na 

graduação 

 

Universidade inovadora e empreendedora: o caso de Stanford University e sua transferência de 

tecnologia 

 

Coleção e-books clubes de ciências: contributos para uma educação científica inovadora 

 

Casos de ensino: contribuições à escola para promoção de uma cultura de prevenção ao risco de 

desastres 

 

"Jangadas Ubíquas: novos cenários ubíquos com perspectivas sociais e educacionais. 

 

JAM de Robótica – Estratégia para engajamento de professores e estudantes em processos de 

aprendizagem 

 

Reorganização da Educação Básica durante a pandemia da COVID-19 

 

O Ensino Remoto Emergencial e o Ensino Híbrido: qual perspectiva a pandemia deixa para o 

futuro das modalidades de ensino? 

 

Curricularização da Extensão Universitária como Oportunidade para o Desenvolvimento de 

Inovação Social 

 

Educação a Distância em tempos de pandemia: Oportunidades e desafios na Educação Básica 

em Cidades Paraenses 

 

Ensino, pesquisa e extensão: as possibilidades da Monitoria Voluntária 

 

Os autores receberão na segunda, dia 31, os ajustes a serem realizados, quando necessário. 

Em linhas gerais cada autor já pode ajustar as normas em conformidade com o template do 

evento (ANEXO ao email) e inserir os dados dos autores. Além disso, é importante que os 



   
 

 

  
 

estudos passem por uma revisão do português e que observem as referências que além de atuais 

devem estar em conformidade com o template.  

 

Atenciosamente, 

Comitê Organizador 

Encontro Internacional de Inovação na Educação 2021. 


