
Título do livro: Pesquisa e Inovação Responsáveis na Educação Superior 
 
Organização: 
Patricia Torres, Raquel Glitz & Alexandra Okada  
 
Critérios para co-autores: 

1. Relacionar o conteúdo com o RRI 
2. Estabelecer um link com o curso ou disciplina na sua universidade 

No resumo favor descrever esta conexão   
3. Considerar que o seu capítulo será utilizado no seu curso no 2o. semestre 2019 ou 

2020 
4. Articular princípios e práticas   

 

O seu capítulo está relacionado com seu curso na sua Instituição. 
Sugerimos que os autores sejam do seu grupo ou linha de pesquisa para que o seu capítulo 
possa ser utilizado numa das atividades do seu curso.  
Incentivamos também estudos (caso possível) com parcerias entre universidade, escola, 
indústria e comunidade civil conforme os objetivos do seu currículo. 
 

Revisão de Pares  
Este processo será informado pela Patricia 

 
Templates e Design 

Este processo será informado pela Raquel 
 
Prazos:  15/marco  abstract (resumo de 1 página) 
                                Template será compartilhado em breve 
 

               30/ abril    versão completa 
               15/maio    troca de pareceres 
               20/maio    versão revisada  
               30/Maio    versão completa para editoração  
 

Lançamento (registre eventos neste ano):   
EDUCERE  16 a 19 Setembro PUC-PR                     
  
Observação: 
O próximo encontro RRI será junto com uma das  
conferências nacionais na área de Educação no Brasil 
 
Próximos Passos 
Preencher as informações provisórias do seu capítulo besta Tabela 1 
Indique qual o  grupo de foco do seu capítulo: 

1. Graduação 
2. Especialização 
3. Mestrado 
4. Doutorado 
5. Pós-doutorado 
6. Projetos 

 



 
Para escrever o capítulo, sigam o modelo 

 
ORIENTAÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO DO CAPÍTULO - Livro RRI 

  
Para consistência de publicação, por favor siga as seguintes orientações ao preparar seu 
capítulo: 
 
Resumo 
O capítulo deve incluir um resumo, composto de 100 a 150 palavras, que forneça aos 
leitores uma visão geral do conteúdo do seu capítulo. É importante que seu resumo revele 
claramente o propósito do capítulo e resuma o conteúdo. 
  
Introdução 
Descreva a perspectiva geral do capítulo. Perto do final, indique especificamente os 
objetivos do capítulo. 
  
Foco Principal do Capítulo 
Apresente sua perspectiva sobre as questões, controvérsias, problemas, etc., pois elas se 
relacionam com temas e argumentos que apoiam sua posição. Compare e contraste com o 
que foi ou está sendo feito no momento em que se relaciona ao seu tópico específico e ao 
tema principal do livro. 
  
Tendências futuras 
Discuta tendências futuras e emergentes. Forneça informações sobre o futuro do tema do 
livro na perspectiva do seu tópico. A viabilidade de um paradigma, modelo, questões de 
implementação de programas propostos, etc., pode ser incluída nesta seção. Se 
apropriado, sugerir futuras oportunidades de pesquisa dentro do domínio do tópico. 
  
Conclusão 
Forneça discussão sobre a cobertura geral do tópico em seu capítulo e observações finais. 
  
Referências 
Seu capítulo deve ser totalmente referenciado e todas as discussões e argumentos devem 
ser apoiados por pesquisas publicadas atualmente em publicações acadêmicas. Embora 
não exista um “número adequado de referências”, seu trabalho deve ser apoiado por pelo 
menos 15 a 20 referências totalmente documentadas. 
  
Palavras-chave / Glossário 
Você deve fornecer 7-10 termos relacionados ao tópico do capítulo e fornecer definições 
claras e concisas de cada termo. Coloque seus termos e suas definições no final do 
capítulo após a seção de referências. 
 
Estilo 
Os capítulos enviados devem ser escritos no estilo editorial da ABNT. As referências devem 
se referir apenas ao material citado no capítulo e ser listadas em ordem alfabética, incluindo 
o nome do autor, título completo da obra citada, título da fonte, volume, edição, ano de 
publicação e páginas citadas. Por favor, não inclua abreviações. Veja os seguintes 
exemplos: 
  
SOBRENOME, Nome do autor; SOBRENOME, Nome do autor. Título do livro em negrito: 
subtítulo sem negrito. Edição. Local: Editora, ano. Xx p. 
  



SOBRENOME, Nome do autor; SOBRENOME, Nome do autor; SOBRENOME, Nome do 
autor. Título do livro em negrito. Edição. Local: Editora, ano. Xx p. 
  
SOBRENOME, Nome do autor. Título do artigo. Nome da revista em negrito, Cidade, 
v.00, n.11, p.111-222, jan. 2011. 
  
SOBRENOME, Nome do autor. Título do artigo. Nome da revista em negrito, Cidade, 
v.00, n.11, p.111-222, jan. 2011.  Disponível em: WWW.xxxxxx.yyyy. Acesso em: 12 jan. 
2013. 
  
NOME DO SITE. Título. Disponível em: WWW.xxxxxx.yyyy. Acesso em: 12 jan. 2013. 
  
 

 


