CONVITE
Revisores externos
Autores de capítulos
Coordenadores de volumes

Coleção
Estratégias de Ensino e Sucesso Académico:
Boas Práticas no Ensino Superior

Chamada a REVISORES externos
(Investigadores/ docentes de qualquer áreas científica)

Submeter interesse via: https://goo.gl/forms/2lqJrOqdHVqRRlDy2

Chamada a AUTORES

Temas para os
próximos volumes
(a publicar em 2017-2018)

•
•
•
•

Internacionalização
Practice-based research
Insucesso/ abandono
Transferência de saberes

•

Repensar modelos de Ensino Superior

Manifestação de interesse: até 24 de março de 2017, incluindo:
•
Título provisório
•

Abstract até 300 palavras

•

4-5 palavras chave

•

Nota biográfica do(s) autor(es)- até 200 palavras.

•

Nome, endereço email e contacto do autor principal para correspondência

Nota: Capítulos entre 3000 a 5000 palavras (uso do acordo ortográfico; normas APA (6ª ed.))

Submeter interesse via: https://goo.gl/forms/gcDWSLve7yCuUV5q2

Chamada a COORDENADORES para outros volumes
A comissão editorial convida docentes e investigadores interessados na coordenação
de próximos volumes, sendo temas de interesse (não exclusivos) os que se apresentam
na lista abaixo.
•

Cooperação interdisciplinar no ES

•

Supervisão e estágios em licenciaturas

•

e-earning e b-learning no ES

•

Novos métodos pedagógicos no ES

•

Novos Públicos no ES

•

Sinergias e Cooperação entre a comunidade e o ES

•

A voz dos estudantes do ES

•

(In)Disciplina no ES

•

Plágio e fraude académica no ES

•

Ética no ES

•

Avaliação dos estudantes no ES

•

Desenvolvimento curricular no ES

•

Comunicação pedagógica no ES

•

Aprendizagem ativa no ES

•

Profissionalidade dos docentes do ES

Características de cada volume
•

Projetos de livro poderão desenvolver-se, desde a aprovação até à publicação, no
prazo ideal de 14 meses.

•

As propostas serão avaliadas pela comissão editorial no prazo de um mês e
estabelecido um compromisso por escrito com inclusão de direitos e deveres e
calendário editorial.

•

Todos os capítulos serão sujeitos ao processo de peer review (processo da
responsabilidade dos coordenadores do volume)

•

Características dos capítulos: 3000 a 5000 palavras; normas - APA (6ª ed.); texto
com uso do acordo ortográfico

•

As propostas de livro devem incluir os seguintes elementos:
a)

Título proposto

b)

Índice provisório

c)

Fundamentação e objetivos

d)

Nomes e notas biográficas dos coordenadores (e autores, caso já existam)

e)

Se possível, incluir sumários de cada capítulo, efetivos ou pretendidos, de

acordo com a fundamentação e índice propostos.
f)

No caso de obras em fase adiantada, com autores, capítulos e prefácio

escritos, estes elementos deverão acompanhar a proposta.
Submeter interesse via: https://goo.gl/forms/mK0pSx2M23Mu7k7u1

A atividade editorial do CINEP orienta-se para a publicação de obras sobre pedagogia e investigação no
Ensino Superior. Entre outras obras, publica-se desde 2016 a coleção “Estratégias de Ensino e Sucesso
Académico: Boas Práticas no Ensino Superior”. Os livros da coleção incluem textos originais centrados
no ensino superior, valorizando a Inovação Pedagógica, a I&D, (em especial na relação entre investigação
e ensino) e a Intervenção na Comunidade.
Comissão editorial:
Helena Almeida, Paula Fonseca, Susana Gonçalves, Cândida Malça,
Fátima Neves, Dias Pereira, Marco Veloso
Os livros são sujeitos ao processo de peer review e publicados com
ISBN para versão impressa e ISBN para versão digital (disponível em
http://www.cinep.ipc.pt/index.php/publicacoes).
Volumes publicados
1. Pedagogia no Ensino Superior
2. Inovação no Ensino Superior
3. Ambientes digitais no Ensino Superior
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