A Rede de Estudos e Pesquisas em Educação Superior – REPES, vinculada ao GT
CLACSO Universidades e Políticas de Educação Superior, torna pública a chamada de
textos para organização de obra coletiva dos volumes 3 e 4 da Coleção Avaliação do Ensino
Superior

1. OBJETIVOS E NATUREZA
Socializar investigações e experiências comparadas em avaliação do ensino superior
e avaliação dos processos de ensino e de aprendizagem.
Promover a integração de pesquisadores e a divulgação de estudos intercontinentais.
Os textos devem abordar estudos vinculados à avaliação do Ensino Superior,
vinculados a um dos seguintes eixos temáticos:
1.1. Avaliação comparada:estudos abordando a comparação qualitativa e/ou quantitativa
de sistemas de avaliação educacional, metodologias para a avaliação comparada,
fundamentos para a avaliação comparada; transferência, tradução e transformação de
modelos de avaliação.
1.2. Avaliação dos processos de ensino e de aprendizagem:avaliação curricular, avaliação
da aprendizagem, avaliação do ensino, instrumentos de avaliação do processo de ensino
e de aprendizagem, fundamentos e princípios da avaliação do ensino e da
aprendizagem, modalidades de avaliação.
2. PÚBLICO
Os proponentes dos artigos devem ser pesquisadores, mestres e/ou doutores,
vinculados à grupos de pesquisa e instituições de ensino superior.
3. COORDENAÇÃO
A organização da coletânea será coordenada pelo Dr. Altair Alberto Fávero (UPF)
e Dra. Gionara Tauchen(FURG).
4. ESTRUTURA E FORMA
Os textos deverão seguir as Diretrizes para os Autores, cabendo a estes e aos
organizadores da coletânea (em conjunto com os assessores ad hoc especializados) garantir

a estrutura textual, bem como a relevância da reflexão para o tema proposto, sob pena de
não publicação em caso de eventuais negligências.
Os artigos podem ser escritos em português, espanhol ou inglês.
5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS TEXTOS
Serão observados os seguintes critérios:
5.1.Quanto ao(s) proponente(s), será considerada a titulação e a experiência em outras
publicações científicas.
5.2. No que diz respeito à proposta do texto, será considerada a originalidade/viabilidade e o
impacto da publicação em termos de distribuição de autores por regiões e países e a
adequação aos eixos propostos.
5.3. Os textos podem ser escritos em co-autoria com docentes ou estudantes até no máximo
quatro (4) autores. Todos os artigos deverão ter no mínimo um autor com titulação de
doutorado.
6. DAS RESPONSABILIDADES DOS ORGANIZADORES
Divulgar e assegurar o recebimento dos textos nos prazos desta chamada; informar
aos autores o status da editoração e da publicação da obra; enviar aos autores, pelo menos, 3
exemplares da obra publicada.
7. DOS CUSTOS
Os custos para publicação da obra, pela Editora CRV, serão de responsabilidade dos
organizadores.
8. PRAZOS PARA SUBMISSÃO
Os resumos e os textos deverão ser encaminhados por e-mail para o seguinte
endereço: giotauchen@gmail.com ou altairfavero@gmail.com
Solicitamos aos colaboradores que manifestem, até 30 de novembro de 2017, o
interesse pela publicação encaminhando o título, um breve resumo do texto (até 15
linhas) e um breve currículo (até 10 linhas) do(s) autor(es).
Os autores serão informados sobre o aceite ou não da proposta em até 15 dias e
os textos completos deverão ser encaminhados até 10 de março de 2018,
impreterivelmente.
O livro será publicado no primeiro semestre de 2018.
9. DIRETRIZES PARA OS AUTORES
Os textos devem ter de 15 a 25 páginas, incluindo as referências.
Texto: Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5, com margem superior e
esquerda de 3 cm e direita e inferior de 2cm.
Identificação: o(s) nome(s) do(s) autor(es) deve(rão) aparecer logo abaixo do título.
A formação dos autor(es), bem como a(s) Instituição(s) a que pertence(m), a agencia
financiadora da pesquisa (quando houver) e o endereço eletrônico deverão ser
mencionado(s) em nota de rodapé de até 5 linhas, tamanho 10, espaço simples.
Para citação direta longa (com mais de 3 linhas) utilizar o tamanho 10, recuo de 4
cm. Citações de textos e referências: seguir as normas da ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas).

As menções aos autores, no correr do texto, devem subordinar-se à forma (AUTOR,
data) ou (AUTOR, data, p.), como nos exemplos: (SILVA, 1989) ou (SILVA, 1989,
p.95). Diferentes títulos do mesmo autor, publicados no mesmo ano, deverão
serdiferenciados adicionando-se uma letra depois da data, por exemplo: (GARCIA, 1995a),
(GARCIA, 1995b) etc.
As Referências devem conter exclusivamente os autores e textos citados no trabalho
e ser apresentadas ao final do texto, em ordem alfabética, obedecendo às normas atualizadas
da ABNT.
As notas de rodapé devem ser exclusivamente explicativas. Todas as notas deverão
ser numeradas e aparecer no pé de página (usar comando automático do processador de
textos: Inserir/Notas).
Rio Grande, 20 de junho de 2017.
Dra. Gionara TauchenDr. Altair Alberto Fávero
FURG UPF
(a via original encontra-se assinada e arquivada)

