
Convite – Projeto Histórias e Memórias sobre Educação 

 

Convidamos pessoas que já participaram de atividades do 

Projeto de Extensão Histórias e Memórias sobre Educação, 

desde sua origem informal em 2006, com as atividades no 

Colégio Estadual do Paraná, até este momento, a escreverem 

um relato sobre essa experiência, visando a publicação de 

mais um livro sobre o Projeto.  

Prazo de inscrição: 13 a 28 de julho de 2022. 

 

A inscrição deverá ser realizada por meio do formulário 

disponível em https://forms.office.com/r/KukUcCGEBe 

 

Normas para a inscrição 

- O relato deverá ser redigido em primeira pessoa, 

contemplando sua formação e momento em que participou como 

equipe do projeto (caso seja estudante), atividades que 

desenvolveu (pode citá-las, e depois desenvolver melhor uma 

delas), e contribuições que avalia que o projeto teve para 

sua formação, trajetória ou atuação pessoal, acadêmica, 

profissional, e cidadã; 

- O título deve estar em caixa alta, com até 120 caracteres 

(sugerimos que não conste nele o nome do projeto porque o 

livro será somente sobre ele), seguido de seu nome, formação, 

instituição e email; 

- o texto, de no mínimo 1500 e no máximo 2000 caracteres 

(incluindo espaçamento e acentuação) na fonte courier new 

tamanho 12, espaçamento entre linhas simples, e espaçamento 

depois de 6 pontos, recuo da primeira linha de cada parágrafo 

de 1,25 cm, e texto justificado. Ver exemplo ao final deste 

convite; 

- sendo um relato pessoal, não deve ter referência 

bibliográfica, mas se julgar imprescindível, que seja 

somente uma, com a referência bibliográfica completa, 

segundo a norma (exemplos abaixo) em nota de rodapé. Quem 

escreveu algum capítulo de nossos livros ou boletins, por 

exemplo, que queira mencioná-los, pode indicar o link em 

nota de rodapé. 

- deverá haver uma imagem (como fotografia, por exemplo) 

relacionada ao relato, seja do/a participante sozinho/a em 

atividade do projeto, ou da equipe (em que a pessoa que 

escreve, apareça) em alguma atividade do projeto, ou de algo 

que realizou no âmbito do projeto.  

- o arquivo do texto (em .doc ou .docx) e o arquivo em 

separado da imagem, devem ser enviados para o email 

https://forms.office.com/r/KukUcCGEBe


historiadaeducacao@ufpr.br até o dia 28 de julho. Intitular 

o e-mail assim: Relato de experiencia de (seu nome).  

 

Algumas informações sobre o projeto podem ser acessadas em: 

- Projetos de pesquisa vinculados - 

https://educacao.ufpr.br/centro-de-documentacao-e-pesquisa-

em-historia-da-educacao/projetos-de-pesquisa-vinculados-ao-

cdphe/ 

- Projeto de extensão – história e publicações - 

https://educacao.ufpr.br/centro-de-documentacao-e-pesquisa-

em-historia-da-educacao/publicacoes-do-cdphe/ 

No livro de 2016, disponível no link acima, há um histórico 

das atividades iniciais do projeto, no Colégio Estadual do 

Paraná. 

- Cursos de extensão - https://educacao.ufpr.br/centro-de-

documentacao-e-pesquisa-em-historia-da-educacao/cursos-e-

eventos-cdphe/  

 

Em caso de dúvida, entre em contato: 

historiadaeducacao@ufpr.br 

 

Exemplo para a formatação do relato 

EXPERIÊNCIAS EXTENSIONISTAS NO ACERVO DO ARQUIVO HISTÓRICO 

DO SETOR DE EDUCAÇÃO 

Maria A. Campos 

Formada em Pedagogia pela UFPR 

Docente da Escola..... (SME-Curitiba) 

mariacampos@gmail.com 

 

Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto 

Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto 

Texto 

Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto Texto 

 

 

Exemplos para referência bibliográfica, se necessário 

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. 2. ed.(Edição). Cidade: 

Editora, ano. (Nome da Coleção – caso haja). 

SOBRENOME, Nome. Título do Capítulo. In: SOBRENOME, 

Nome. Título do Livro: subtítulo. Cidade: Editora, ano. p. 

(páginas: inicial-final). 
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SOBRENOME, Nome. Título do Livro: subtítulo. Cidade: 

Editora, ano. 

SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Nome do Periódico, 

Cidade, v. (volume), n. (número), p. (páginas: inicial-

final), ano. Disponível em: endereço eletrônico completo. 

Acesso em: data. 

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Cidade, ano. Disponível 

em: endereço eletrônico completo. Acesso em: data. 

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Tese ou Dissertação em 

(Área do Programa) — Instituição, Cidade, ano. Disponível 

em: endereço eletrônico completo. Acesso em: data. 

 

 

 

 

 

 

 

 


