
Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano

Campus Serrinha

Edital nº 01/2021, de 22 de março de 2021.

O DIRETOR-GERAL PRO TEMPORE  DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

BAIANO, CAMPUS SERRINHA, no uso de suas atribuições legais delegadas pela Portaria nº 1.471 de 04 de

junho de 2018, publicada no D.O.U de 05 de junho de 2018,  Seção 2, página 25, e de acordo com as

disposições con das na Lei nº 11.892, de 29/12/2008, considerando ainda as disposições legais em vigo r, torna

pública o Edital n° 01, de 22 de março de 2021, referente a Chamada para submissão de ar gos para compor o

E-Book comemora vo aos cinco anos de implantação do Campus Serrinha.

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

1.1. O Campus Serrinha é uma unidade de educação, profissional e tecnológica do IF Baiano, instalada no

Território do Sisal desde o final de 2015. Inaugurada em 14 de março de 2016, oferta cursos em diferentes

modalidades e níveis de ensino. Em 2021 comemoram-se cinco anos de início das a vidades no Campus,

momento que marca a primeira etapa de implantação.

1.2. São cinco anos de muitas vivências, experiências, aprendizados, trocas de saberes e conhecimentos

desenvolvidos em diversas áreas. Nesse sen do, torna-se público esse edital, para convidar o servidor (a), ex

servidor(a), estudante, egresso e membro da comunidade a ajudar a contar a história do Campus através de

um e-book.

1.3. Podem ser subme dos contos, crônicas, causos, poemas, relatos de experiência e/ou ar gos para compor

o e-book, dentro das respec vas seções, conforme descriminado a seguir.

2. DAS SEÇÕES

2.1. Seção 1 - contexto, desafios e conquistas: Serão aceitos ar gos e relatos de experiências

vivenciadas que contextualizam a implantação do campus considerando os elementos históricos, polí cos e

ins tucionais, assim como as conquistas e os desafios que envolveram o campus Serrinha. Para essa seção

serão aceitos materiais inclusive do período antes da construção e/ou inauguração do Campus Serrinha.

2.2. Seção 2 – experiências, ensino e práticas educativas: Para esta seção serão aceitos ar gos e

relatos de experiências que envolvem experiências e prá cas educa vas desenvolvidas e no âmbito das ações

do campus Serrinha, sendo valorizadas a vidades pedagógicas, ações educa vas, projetos de ensino, reflexões

temá cas ou mesmo experiências de sala de aula.



2.3. Seção 3 - experiências e práticas de pesquisa: Nesta seção, poderão ser subme dos relatos e

prá cas de pesquisa desenvolvidas no âmbito do campus Serrinha, sendo dado preferências a ações

vinculadas a projetos cadastrados ou não na coordenação de pesquisa. Podem constar informações

concernentes à produ vidade das a vidades desenvolvidas.

2.4. Seção 4 - experiências e práticas de extensão: Nesta seção, poderão ser subme dos relatos e

prá cas de extensão desenvolvidas no âmbito do campus Serrinha, sendo dado preferências a ações

vinculadas a projetos cadastrados ou não na coordenação de extensão. Podem constar informações

concernentes à produ vidade das a vidades desenvolvidas.

2.5. Seção 5 - experiências e práticas de administração e gestão: Para esta seção poderão ser

subme dos relatos, experiências e exper ses desenvolvidas na administração e/ou gestão do campus Serrinha

ao longo destes cinco anos. Podem constar informações concernentes à produ vidade das a vidades

desenvolvidas.

2.6. Seção 6 - experiências de parceria: Nesta seção poderão ser subme dos relatos e experiências

desenvolvidas por meio de parcerias desenvolvidas a par r do IF Baiano com organizações/ins tuições do

Território do Sisal.

2.7. Seção 7 - Relatos e vivências: Para esta seção poderão ser subme dos relatos de fatos e/ou

vivências no dia a dia do Campus Serrinha, escritos na forma de relatos de experiência, contos, crônicas,

causos, cordéis e/ou poemas. 

2.8. As propostas podem ser subme das através do e-mail: livro5anos@serrinha.i aiano.edu.br no período

de 01 de abril a 31 de agosto de 2021, conforme cronograma a seguir.

3. DO CRONOGRAMA

A vidade Data*

Lançamento da chamada 22/03/2021

Prazo para impugnação da chamada 26/03/2021

Prazo para recebimento das propostas de 01/04/2021 até 31/08/2021

Avaliação das submissões de 01/09/2021 até 30/11/2021 

Retorno da organização do livro sobre a

aceitação/ajustes das submissões

até 30/11/2021

Entrega da versão final pelos autores, para os

casos em que foram necessários ajustes

até 18/12/2021

*Os prazos poderão ser modificados a depender da demanda de ar gos para avaliação. Qualquer mudança no

cronograma será comunicada por e-mail.

4. DAS DIRETRIZES PARA AUTORES:

4.1. As submissões poderão ser enviadas até 31/08/2021, conforme o cronograma, por meio do e- mail

"livro5anos@serrinha.i aiano.edu.br", aos cuidados dos organizadores, indicando no assunto “Livro IF

Serrinha 5 anos_NomedoPrimeiroAutor”. Os resultados serão enviados diretamente aos autores e autoras. No

e-mail informado, quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas.

4.2. Poderão ser subme dos relato de experiência e/ou ar go para as seções de 1 a 6 e contos, crônicas,

causos, poemas para  seção 7 apresentadas acima, obedecendo as normas e estrutura de cada seção.



4.3. Os autores são livres para realizar quantas submissões quiserem, como autores ou coautores, desde que

não configure subdivisão de uma mesma experiência.

4.3.1. Os ar gos e relatos de experiência deverão conter no máximo 5 (cinco) autores.

4.3.2. Contos, causos, crônicas e poesias devem conter no máximo 2 (dois) autores.

4.3.3 Serão aceitas submissões somente em português.

4.3.4. Cada pessoa poderá par cipar de até duas submissões como autor e até três submissões como

coautor.

4.4. As submissões devem ser elaboradas em folha formato A4, margens superior e esquerda 3 cm, margens

inferior e direita 2 cm, entrelinhas 1,5, fonte Times New Roman, tamanho 12, com exceção das ilustrações,

tabelas, notas e citações diretas em recuo, cujas fontes devem apresentar tamanho 10. Entradas de parágrafo

de 1,25 a par r da margem. O texto deve ser jus ficado, exceto as referências, que devem estar alinhadas à

margem esquerda e separadas por um espaço simples.

4.4.1. As submissões devem apresentar extensão de 10 a 15 páginas (ar gos), de 4 a 10 páginas (relatos

de experiência), de 2 a 6 páginas (contos e crônicas) e de até 3 páginas (prosa ou poesia).

4.4.2. A entrega da versão final pelos autores deverá estar com a revisão linguís ca realizada e de

normas da ABNT.

4.4.3. Os autores/as de manuscritos enviados para esta chamada poderão ser convidados para serem

avaliadores.

4.4.4. Não deverão constar os números de páginas, pois os caracteres serão introduzidos

posteriormente pelos organizadores.

4.4.5. Os arquivos devem ser enviados em formato .odf, .doc ou .docx.

4.4.6. A linguagem do manuscrito deve ser na primeira pessoa do plural; ou impessoal, na terceira

pessoa do singular.

5. DOS ELEMENTOS DO TEXTO PARA ARTIGOS

5.1. Título;

5.2. Nome completo dos autores, breve resenha biográfica (máximo de 3 linhas), e-mail e ins tuição de

afiliação;

5.3. Resumo em português com fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas simples, sem

recuos, em parágrafo único com no mínimo 100 e máximo de até 250 palavras. Citações não podem ser

incluídas no resumo.

5.4. Palavras-chave: mínimo de 3 (três) e máximo de até 5 (cinco) palavras-chaves separadas por ponto;

5.5. Introdução, desenvolvimento (procedimentos metodológicos/ metodologia/ material e métodos,

resultados e discussões) e conclusões/considerações finais.

6.DOS ELEMENTOS DO TEXTO PARA RELATOS DE EXPERIÊNCIA

6.1. Título;

6.2. Nome completo dos autores, breve resenha biográfica (máximo de 3 linhas), e-mail e ins tuição de

afiliação;

6.3. Resumo em português com fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas simples, sem

recuos, em parágrafo único com no mínimo 100 e máximo de até 250 palavras. Citações não podem ser

incluídas no resumo.



6.4. Palavras-chave: mínimo de 3 (três) e máximo de até 5 (cinco) palavras-chaves separadas por ponto;

6.5. Contexto, desenvolvimento (procedimentos metodológicos/ metodologia/ material e métodos,

resultados e discussões) e conclusões/considerações finais.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

7.1. As informações e dúvidas podem ser encontradas no sí o

h ps://www.i aiano.edu.br/unidades/serrinha/ ou através do e-mail: livro5anos@serrinha.i aiano.edu.br.

7.2. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão  organizadora do E-book.
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