
 

 

 

 

 

 

 

 

CRECHES CATARINENSES: EDUCAÇÃO, CUIDADO E ENSINO  

  

  

Por não ter sido possível divulgar a lista de artigos selecionados até o 

dia 30 de novembro, retificamos a chamada para publicação, divulgada no dia 

19 de setembro de 2012 no site http://ndi.ufsc.br/. Assim, informamos que os 

textos escolhidos serão anunciados no mesmo endereço eletrônico até o dia 21 

de dezembro. 

Destacamos que os participantes do processo poderão retirar 

pessoalmente no Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI-CED-UFSC) a 

documentação referente aos trabalhos não selecionados entre os dias 3 e 15 

de fevereiro de 2013. Após esta data toda a documentação será descartada.  

 Cordialmente, 

As organizadoras. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
CAMPUS PROFESSOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA – 

TRINDADE – CEP 88040000 – FLORIANÓPOLIS – SC 
FONE: (48) 37219432  

 

 
 
 
 
 
 

http://ndi.ufsc.br/


FICHA DE INSCRIÇÃO 

1) IDENTIFICAÇÃO DO (A) AUTOR (A): 

(   ) Profissional              (   ) Estudante 

Título do artigo: _________________________________________________ 

Nome completo: _________________________________________________ 

Data de nascimento: ___________________ CPF: _____________________ 

RG: _____________________________ Órgão expedidor: _______________ 

Endereço completo (logradouro)_____________________________________ 

Nº ________________ Complemento (bloco, apto) ____________________ 

Bairro: _______________________________ CEP: ____________________ 

Telefone residencial: (   ) ________________ Celular: (   ) ______________ 

Email: _________________________________________________________ 

2) IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Nome: _________________________________________________________ 

Endereço completo (logradouro): ____________________________________ 

Nº ________________ Complemento: _______________________________ 

Bairro: _______________________________ CEP: ____________________ 

Telefone: (   ) ____________________________________________________ 

Cargo/Função que ocupa: _________________________________________ 

Grupo/Turma: _____________________ Faixa etária: ______________ 



3) IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

(SOMENTE ESTUDANTES) 

Universidade: ___________________________________________________ 

Curso: _________________________________________________________ 

Endereço completo (logradouro): ____________________________________ 

Nº ________________ Complemento: _______________________________ 

Bairro: _______________________________ CEP: ____________________ 

Telefone: (   ) ____________________________________________________ 

Disciplina: ___________________________ Fase/Período: ______________ 

Professor (a) Orientador (a): ______________________________________ 

 

4) RESUMO 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

PALAVRAS-CHAVE: ______________________________________________ 



DA PÁGINA DE ABERTURA E DO RESUMO (SELEÇÃO) 

Orientações: 

1. O título e subtítulo (se houver) devem figurar na página de abertura 

do artigo. 

2. Identificação e autoria: apenas pelo CPF. Não deverá aparecer nem a 

identificação do (s) autor (es) pelo (s) nome (s), nem da instituição a que 

está (ão) vinculado (s) em nenhuma parte do texto. 

3. O resumo do artigo deverá conter no máximo 250 palavras. Deverá ser 

redigido sem entrada de parágrafo, com fonte Times New Roman, 

tamanho 12, espaço simples entre linhas. Não deverá conter citações. 

Deverá apresentar de forma concisa: o contexto da experiência, os 

objetivos, a metodologia e os resultados alcançados. Deverá usar o 

verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. 

4. As palavras-chave: são palavras ou termos retirados do texto para 

representar o seu conteúdo. Elemento obrigatório, deverão figurar 

abaixo do resumo, antecedidas da expressão: palavras-chave 

separadas entre si por ponto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DO ARTIGO (SELEÇÃO) 

1- O artigo deverá ter a extensão mínima de 10 (DEZ) e máxima de 15 

(QUINZE) laudas, contando com a página de abertura, resumo e as 

referências. 

2- Deverá versar sobre uma experiência didático-pedagógica teoricamente 

fundamentada. 

3- Deverá ser entregue revisado, conforme as normas gramaticais 

vigentes. 

4- Em caso de utilização de fotos de crianças, deverá ser respeitada a 

legislação brasileira vigente. Esta norma não se aplica as fotos que 

estão sob a guarda de arquivos históricos. 

5- As imagens devem ser enviadas no formato JPEG, no tamanho mínimo 

de 96 DPI; possuir título ou legenda e; ser localizadas no corpo do texto, 

ou seja, identificadas onde deverão aparecer. (Caso use fotos das 

crianças, é imprescindível encaminhar junto à documentação uma 

autorização de veiculação de imagens assinada pelos responsáveis.) 

6- Os artigos publicados são de uso gratuito, destinados a aplicações 

educacionais e não comerciais. Os direitos autorais são todos cedidos. 

7- O texto deve seguir a seguinte formatação: papel tamanho A-4, todas as 

margens com 2,5 cm, uso de entrada de parágrafo (0,63cm), fonte 

Times New Roman, tamanho 12, espaço entre linhas de 1,5cm. 

8- As citações diretas curtas ou longas devem apresentar entre parênteses 

o sobrenome do autor em maiúsculas, ano da obra e página. Todas as 

obras citadas no texto devem obrigatoriamente aparecer nas 

referências, ao final do artigo (ver normas ABNT). 

9- As referências deverão estar em ordem alfabética, com a primeira 

palavra de cada referência em letra caixa alta (maiúscula). Deverão 

estar alinhadas a esquerda, com espaço simples entre linhas e duplo 

entre uma referência e outra. Destaques em itálico. 

10- Caso necessário, as notas de rodapé deverão vir na página em que 

estão marcadas, fonte Times New Roman 11 e espaço simples entre 

linhas. 

As organizadoras 


