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Edital da Coletânea “Tecnologia e Ludicidade: contribuições para o ensino de graduação” 

Edital n°4/2017 

  

ERRATA 

  

Onde lê-se: 

As propostas de capítulos em contribuições para o ensino de graduação acerca de 

tecnologia e ludicidade podem ter autoria por uma pessoa e até três pessoas. A submissão à 

chamada de capítulos desta coletânea será em três etapas eliminatórias: resumo contendo a 

proposta de capítulo (primeira etapa), capítulo completo (segunda etapa) e capítulo completo 

revisado (terceira etapa). Ressalte-se que serão aceitas até três propostas de capítulos por autor. 

Na primeira etapa, de 01 a 30 de novembro de 2017, as propostas de capítulos serão apresentadas 

na forma de resumos contendo, no máximo, 2000 caracteres, a serem registradas por meio de 

formulário eletrônico. O resumo precisa apontar o objetivo, o escopo do conteúdo com a ideia 

central que será tratada no capítulo e ressaltar sua relevância contribuindo para o ensino de 

graduação e para a coletânea. 

Deve-se ler: 

As propostas de capítulos em contribuições para o ensino de graduação acerca de 

tecnologia e ludicidade podem ter autoria por uma pessoa e até três pessoas. A submissão à 

chamada de capítulos desta coletânea será em três etapas eliminatórias: resumo contendo a 

proposta de capítulo (primeira etapa), capítulo completo (segunda etapa) e capítulo completo 

revisado (terceira etapa). Ressalte-se que serão aceitas até três propostas de capítulos por autor. 

Na primeira etapa, de 01 de novembro a 15 de dezembro de 2017, as propostas de capítulos 

serão apresentadas na forma de resumos contendo, no máximo, 2000 caracteres, a serem 

registradas por meio de formulário eletrônico. O resumo precisa apontar o objetivo, o escopo do 

conteúdo com a ideia central que será tratada no capítulo e ressaltar sua relevância contribuindo 

para o ensino de graduação e para a coletânea. 

Onde lê-se: 

Endereço do formulário eletrônico para registro de submissão de propostas de capítulos na forma 

de resumos (até 2000 caracteres) e no prazo de 01 a 30 de novembro de 2017: 

Deve-se ler: 

Endereço do formulário eletrônico para registro de submissão de propostas de capítulos na forma 

de resumos (até 2000 caracteres) e no prazo de 01 de novembro a 15 de dezembro de 2017:  

Onde lê-se: 

1ª Etapa: Submissão do resumo contendo a proposta de capítulo 01 a 30 de novembro de 

2017 Retorno com decisão da organização quanto aos resumos submetidos até 15 de dezembro 

de 2017 2ª Etapa: Submissão de capítulos na íntegra de 02 de janeiro a 31 de março de 2018. 
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Deve-se ler: 

1ª Etapa: Submissão do resumo contendo a proposta de capítulo 01 de novembro a 15 de 

dezembro de 2017 Retorno com decisão da organização quanto aos resumos submetidos até 30 

de dezembro de 2017. 2ª Etapa: Submissão de capítulos na íntegra de 02 de janeiro a 31 de março 

de 2018. 

  

 


