
 
Regulamento para submissão de resumos à revista: Vivência Acadêmica na 
Graduação da Universidade de Taubaté 

1. Apresentação 

A revista Vivência Acadêmica na Graduação é uma revista eletrônica com o 
objetivo de divulgar as experiências e práticas pedagógicas desenvolvidas pelos 
docentes no exercício profissional na Graduação Presencial e a Distância da 
Universidade de Taubaté. 

A revista contará com uma publicação semestral e contemplará resumos inéditos 
com relatos de experiências e/ou práticas pedagógicas de ensino desenvolvidas 
a partir de ações, a saber: 

• Programa de Monitoria 
• Estágio Curricular Supervisionado 
• Metodologias Inovadoras de Aprendizagem 
• Novas Tecnologias nas Práticas Educacionais 
• Formação Continuada 
• Trabalhos Acadêmicos 
• Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID)  
• Programa de Residência Pedagógica (a ser implantado) 
• Relatos de Práticas Exitosas em Sala de Aula e na Educação a Distância 

 

2. Dos critérios de submissão 

2.1 Poderão ser submetidos resumos entre 2500 e 3000 caracteres (com 
espaços). 

2.2 Há o limite de três autores por cada trabalho, sendo um o orientador. 

2.3 Os resumos serão analisados por uma Comissão. 

2.4 Nesta primeira edição, cada Departamento ou Instituto terá reservada uma 
página na Revista contendo até 2500 caracteres (com espaços) para apresentar 
os projetos de extensão, grupos de pesquisa, grupos de estudo, inovação 
pedagógica, dentre outros, para fins de divulgação. 

2.5 Cada resumo deverá vir acompanhado de até duas fotos/ilustrações ou 
gráficos por página. 

 

3. Da submissão dos resumos 

A submissão dos resumos deverá ser realizada via formulário, hospedado na 
plataforma online Google Forms®, no endereço 
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https://goo.gl/forms/G7R0izwDRldl2BRn2 no período de 04 de fevereiro de 2019 
a 04 de junho de 2019. 

Para isso, o autor deverá realizar o cadastro e, em seguida, submeter o seu 
resumo. 

 

4. Da estrutura dos resumos 

Os relatos de experiências e/ou práticas pedagógicas de ensino deverão conter 
título, autores, departamento ou instituto e estruturados com: introdução (com 
objetivos), desenvolvimento (com metodologia, resultados e discussão) e 
conclusão. 

Deverão ser escritos em letra Arial, fonte 12, espaçamento entre linhas de 1,5 e 
justificado. 

 

5. Da publicação da revista 

A data da publicação e lançamento da Revista serão divulgados após a seleção 
dos resumos.  

 

Para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários, entrar em contato 
pelo e-mail: vivenciaacademica@gmail.com 
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