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A	Comissão	Especial	de	 Informática	na	Educação	 (CEIE)	da	SBC	está	organizando	um	
livro	 específico	 no	 tema	 de	Metodologia	 de	 Pesquisa	 em	 Informática	 na	 Educação	
(IE).	 Essa	 é	 uma	 chamada	 para	 autores	 que	 desejam	 colaborar	 na	 elaboração	 dos	
capítulos	desse	livro.		

O	 objetivo	 do	 livro	 é	 atender	 a	 pesquisadores	 e	 estudantes	 de	 Informática	 na	
Educação	 tanto	 em	nível	 de	 graduação	quanto	pós-graduação	 com	um	material	 que	
lhes	 proporcione	 um	 entendimento	 básico	 dos	 fundamentos	 da	 metodologia	 da	
pesquisa,	bem	como	dos	principais	métodos	e	 técnicas	de	coleta	e	análise	de	dados	
utilizados	na	área.	Não	menos	importante,	o	livro	busca	fornecer	cenários	ilustrativos,	
bem	 como	 referencial	 teórico	 que	 possibilite	 aos	 leitores	 aprofundarem	 os	
conhecimentos	 introdutórios	 apresentados	 no	 livro.	 Pretendemos,	 por	 meio	 dessa	
ação,	contribuir	para	aprimorar	a	qualidade	da	pesquisa	brasileira	em	Informática	na	
Educação.	

O	livro	será	disponibilizado	gratuitamente	na	web	nos	formatos:	páginas	web1,	PDF	e	
e-book.	 Os	 formatos	 digitais	 foram	 escolhidos	 porque	 nosso	 maior	 objetivo	 é	
aumentar	 o	 alcance	 do	 livro	 à	 toda	 comunidade	 de	 pesquisadores	 em	 IE,	 inclusive	
alunos	de	graduação	e	pós-graduação.	Por	ser	disponibilizado	em	formato	digital,	isso	
não	significa	que	o	livro	não	possuirá	uma	apresentação	profissional.	Com	o	apoio	da	
CEIE,	o	livro	será	revisado	e	diagramado	por	profissionais	e	todos	os	capítulos	deverão	
seguir	 diretrizes	 e	 formato	 específico	do	 template,	 disponível	 em	https://goo.gl/ldArL6,	
que	darão	ao	livro	uniformidade	na	apresentação.		Além	disso,	o	livro	terá	também	um	
ISBN.		

Dessa	 forma,	 como	o	 livro	 será	 gratuito,	 não	haverá	nenhum	 retorno	 financeiro	 aos	
autores.	 No	 entanto,	 o	 retorno	 pessoal	 poderá	 advir	 de	 várias	 maneiras.	
Primeiramente,	 o	 pesquisador	 ganhará	 visibilidade	 e,	 como	 esperamos	 que	 os	
capítulos	sejam	altamente	referenciados,	isso	aumentará	seu	índice	H	(h-index).	Além	
disso,	 os	 autores	 se	 fortalecerão	 como	 referências	 na	 área	dos	 capítulos,	 devido	 às	
citações	 e	 visibilidade.	 	 O	 capítulo	 também	 será	 incluído	 no	 lattes	 do	 pesquisador,	
contando	como	mais	uma	obra	de	sua	autoria.	Não	menos	importante,	a	forma	como	

																																																								
1	 Veja	 o	 exemplo	 desse	 livro	 em	metodologia	 de	 pesquisa	 para	 ciências	 sociais	 que	 é	 tanto	 disponibilizado	 no	
formato	 de	 páginas	 web,	 o	 que	 lhe	 dá	 maior	 visibilidade,	 como	 no	 formato	 de	 livro	 impresso:	
http://www.socialresearchmethods.net/kb/index.php.		



trabalharemos	 na	 edição	 dos	 capítulos,	 com	 fases	 de	 revisão	 entre	 os	 autores	 de	
capítulos	 e	 com	 os	 organizadores,	 será	 uma	 fonte	 de	 aprendizagem	 e	 troca	 de	
experiências	entre	todos.		

Os	organizadores	desse	 livro	pensaram	numa	organização	 inicial	 de	 capítulos	para	o	
livro	 que	 descrevemos	 a	 seguir.	 Dessa	 forma,	 buscam-se	 autores	 que	 queiram	
contribuir	 na	 escrita	 desses	 capítulos.	 	 Ao	 responder	 essa	 chamada,	 o	 pesquisador	
deverá	 indicar	 qual(is)	 capítulo(s)	 gostaria	 de	 escrever	 acompanhado	 de	 elementos	
que	 comprovem	 sua	 competência	 no	 assunto.	 Adicionalmente,	 os	 pesquisadores-
autores	poderão	 se	 candidatar	para	 a	escrita	de	 capítulo(s)	 sobre	um	 tema	que	não	
tenha	sido	inicialmente	previsto	pelos	organizadores.	Nesse	caso,	o(s)	autor(es)	devem	
justificar	 a	 importância	 desse	 capítulo.	 A	 seguir	 descrevemos	 a	 organização	 por	
capítulos	pensada	para	o	livro	assim	como	as	diretrizes	para	proposta	de	livro.		

1) Datas	Importantes	
17/07/2017	–	Submissão	do	resumo	da	proposta	e	do	CV	dos	autores.	

17/08/2017	–	Notificação	de	pré-aceitação	da	proposta.	

2) Critérios	de	seleção	
As	 propostas	 de	 capítulos	 serão	 avaliadas	 por	 pelo	menos	 dois	 revisores	 (do	 corpo	
editorial	e	externo).	Para	seleção	da	proposta,	serão	considerados	os	seguintes	itens:	

- qualidade	da	proposta:	qualidade	da	escrita	e	corretude	técnica	do	texto	
- competência	 didática	 do	 pesquisador	 no	 assunto	 do	 capítulo	 da	 proposta,	

dada	por	disciplinas	e	minicursos	ministrados,	bem	como	por	outros	capítulos	
de	 livro	 ou	 livro	 no	 assunto	 (devem	 constar	 no	 lattes	 do	 pesquisador).	 Será	
dada	prioridade	a	pesquisadores	com	competência	na	área	de	 informática	na	
educação.		

- competência	 científica	 do	 pesquisador	 no	 assunto	 do	 capítulo	 da	 proposta,	
dada	 por	 artigos	 científicos	 publicados	 que	 envolvem	 as	 técnicas,	métodos	 e	
temas	tratados	no	capítulo.		

- aderência	às	instruções	desta	chamada.		

3) Organização	do	livro	por	capítulos		
Nessa	 seção	 é	 apresentada	 a	 proposta	 de	 organização	 do	 livro	 em	 capítulos	 pelos	
organizadores.	Os	capítulos	 (com	numeração	decimal)	estão	organizados	em	sessões	
(Parte	X,	onde	X	é	um	número	 romano).	Cada	pesquisador	pode	propor	a	escrita	de	
até	3	capítulos,	devendo,	nesse	caso,	submeter	uma	proposta	para	cada	capítulo.	Os	
autores	podem	ainda	propor	novos	capítulos,	cuja	inclusão	no	livro	será	avaliada	pelos	
organizadores.	

	

 
 

 



Parte I: Introdução à Pesquisa Científica 
1. Filosofia e História da Ciência (nesse capítulo, sugere-se discutir Paradigmas 

epistemológicos e ontológicos (positivista, subjetivista, projetista) e História da Ciência 
2. Características da Pesquisa Científica (sugere-se versar sobre Rigor da Pesquisa 

Científica, Utilidade/Relevância e Ética na Pesquisa) 
1. Classificação dos Tipos de Pesquisa (sugestões: (i) Quanto ao paradigma 

epistemológico (meta-paradigmas): positivista (ex.: experimento e survey), 
interpretativista (ou subjetivista), projetiva (ex.: pesquisa-ação e design science 
research); (ii) Quanto à abordagem: qualitativa, quantitativa e pesquisas mistas; (iii) 
Quanto à natureza: básica e aplicada; (iv) Quanto aos objetivos: exploratória, descritiva 
e explicativa; (v) Quanto ao tempo na pesquisa: cross-sectional ou longitudinal (time 
series e repeated measures); (vi) Quanto ao método empregado. 

2. Elaboração da Pesquisa (sugestões: Explorando o tema de pesquisa; Delimitando o 
problema de pesquisa; Definindo a questão de pesquisa, a hipótese de pesquisa e os 
objetivos; Teorização; Definindo delimitações e limitações; Definindo as 
abordagens/métodos de pesquisa; Realizando a coleta de dados; Analisando os 
dados; Descrevendo os resultados) 

 
Parte II: Métodos de Pesquisa 

1. Design Science Research  
2. Delineamentos Experimentais: Experimento e Quasi-experimento  
3. Estudo correlacional 
4. Teoria fundamentada em dados (mineração de dados educacionais, educational 

analytics, learning analytics) 
5. Modelagem/Simulação 
6. Estudo de Caso  
7. Pesquisa-ação  
8. Etnografia/Netnografia 
9. Pesquisa-Formação  
10. Revisão Sistemática e Meta-análise   

 

Parte III: Técnicas de Coleta (e Produção) de Dados 
1. Medição e Testes  
2. Questionário  
3. Entrevista  
4. Observação 
5. Grupo Focal 
6. Oficina 
7. Documentos  
8. Logs de interação em software 
9. Métodos baseados na Internet (blog, redes sociais etc.) 
10. Obtendo dados através de crowdsourcing  
11. Monitoramento Fisiológico  

 
Parte IV: Técnicas de Análise, Interpretação e Visualização de Dados 

1. Estatística Descritiva (Apresentação de dados quantitativos)  
2. Estatística Inferencial  
3. Modelos de Regressão  
4. Análise de Discurso  
5. Interpretação de Narrativas, Imagens e Sons  
6. Análise de Conteúdo 
7. Framework Analysis 
8. Mineração e Descoberta de conhecimento  
9. Visualização de Resultados   

 

 



Parte V: Relatando a pesquisa 
1. Redação pelo parágrafo: Qualidade e coerência lógica do texto escrito.  
2. Escrita da Dissertação/Tese  (Definindo o título; Fazendo um bom resumo; Escrevendo 

a introdução; Realizando a revisão do estado da arte; Descrevendo a proposta; 
Descrevendo os processos metodológicos; Definindo o método de pesquisa; 
Estabelecendo a população e amostra; Determinando as técnicas de coletas de dados; 
Realizando a análise dos dados; Discussão dos resultados; Descrevendo a seção de 
conclusões) 

3. Escrita de artigos 
4. Apresentação oral de um trabalho científico 

 



 

4) Diretrizes	para	escrita	da	proposta	
As	 propostas	 deverão	 seguir	 a	 estrutura	 abaixo,	 caso	 contrário	 correm	 o	 risco	 de	
rejeição	sumária.	O	texto	das	propostas	deverá	ser	submetido	na	forma	de	um	único	
arquivo	em	formato	PDF	para	o	e-mail	livro.mep.edu@gmail.com.	O	arquivo	PDF	deve	
ser	 igualmente	 submetido	 pelo	 sistema	 easychair	 através	 do	 link	
https://easychair.org/conferences/?conf=mep-ie2018. Nessa	 primeira	 fase	
de	seleção	de	propostas	não	há	template.	A	proposta	deve	ter	em	torno	de	4	páginas	
conforme	especificado	abaixo. 

1)	Primeira	Página	-	dados	de	identificação	(1	página)	

o Número	e	título	do	capítulo	(conforme	sugestões	acima);	
o Autor(es)	(instituição	de	origem,	e-mail,	link	para	o	lattes	e	CV	resumido);	
o Justifique	 porque	 acredita	 que	 é	 um	 pesquisador	 na	 área	 de	 Informática	 na	

educação	e	com	quais	assuntos	nessa	área	trabalha;	
o Os	autores	devem	descrever	sua	experiência	no	tema	do	capítulo,	justificando	

porque	acreditam	que	possuem	o	expertise	indicado	para	a	escrita	do	referido	
capítulo.		

o Disponibilizar	 a	 URL	 de	 1	 a	 3	 referências	 do	 pesquisador	 no	 assunto,	
ordenadas	 por	 relevância:	 pode	 ser	 um	mini-curso,	 apostila	 ou	 vídeo-
aula	de	disciplinas,	artigo	científico	que	emprega	o	método	a	ser	escrito	
etc.	Justificar	porque	cada	referência	foi	escolhida.		

2)	Estrutura	detalhada	do	texto	(até	2	páginas)	

o O	texto	de	cada	capítulo	do	livro	deverá	ser	constituído	de	seções	e	subseções;	
o Cada	seção	e	subseção	deverá	ter	uma	descrição	precisa	do	seu	conteúdo	de	

maneira	 que	 seja	 possível	 avaliar	 o	 texto	 (sugestão:	 1	 parágrafo	 para	 cada	
seção).	Considere	as	diretrizes	e	formato	específico	do	template,	disponível	no	
metacapítulo	do	livro	em		https://goo.gl/ldArL6.	Como	o	metacapítulo	mostra,	 já	
existe	 uma	 pré	 organização	 concebida	 para	 os	 capítulos	 para	 que	 haja	
homogeneidade	 no	 livro;	 as	 seções	 previstas	 são:	 objetivo	 geral	 e	 objetivos		
educacionais	 do	 capítulo,	 era	 uma	 vez...,	 seções	 de	 desenvolvimento	
(apresentação	 dos	 conceitos	 em	 seções),	 cenário(s)	 ilustrativo(s),	 resumo,	
leituras	 recomendadas,	 artigos	 exemplos,	 checklist,	 exercício.	 Aqui,	 espera-se	
que	os	autores	descrevam	as	seções	pré-concebidas	e	proponham	e	descrevam	
as	 seções	 de	 desenvolvimento	 do	 livro,	 onde	 cada	 autor	 tem	 liberdade	 para	
propor.		

o Justificativa	 da	 importância	 do	 assunto	 para	 o	 livro:	 (apenas	 para	 aqueles	
autores	que	sugerirem	um	novo	tema	a	ser	inserido	no	livro).		

3)	Bibliografia	(até	1	página)		

o Principais	referências	a	serem	utilizadas	na	preparação	do	texto	e	do	curso	
o Referências	a	serem	listadas	como	leitura	complementar	no	assunto			

	
	
	



5) Etapas	e	prazos	para	elaboração	do	artigo	se	proposta	aceita	
Nessa	 seção	 descrevemos	 as	 atividades	 previstas,	 autores	 envolvidos	 e	 prazos	
previstos.	 Tentaremos	 respeitar	 ao	 máximo	 esses	 prazos,	 mas	 eles	 podem	 sofrer	
mudanças	por	motivos	que	fujam	do	nosso	controle.	Pedimos	que	os	autores	apenas	
submetam	propostas	 de	 capítulos	 se	 eles	 acreditam	 que	 conseguem	 respeitar	 esses	
prazos.		

	

Ator 
Respons. 

Atividade Prazo 

Autores Enviar	ementa	final	do	capítulo	aos	organizadores 2	semanas 
Organizadores Retorno	sobre	a	ementa	apresentada	pelos	

autores 
2	semanas 

Autores Envio	da	versão	1	do	capítulo	aos	organizadores 3	meses 
Autores Parecer	de	até	2	capítulos	de	colegas	(da	versão	1) 3	semanas 
Autores Envio	da	versão	2	do	capítulo	aos	organizadores	

(com	as	correções	dos	pareceres,	se	aceitas) 
1	mês 

Organizadores Parecer		pelos	organizadores 2	meses 

Autores Envio	da	versão	3	considerando	o	parecer	dos	
organizadores 

1	mês 

Revisão	por	
profissional	de	
do	português 

Revisão	do	texto	por	um	profissional 2,5	meses 

Autores Elaboração	da	versão	4	(considerando	retorno	do	
revisor) 

2	semanas 

Ilustrador Elaboração	do	rascunho	de	ilustrações 
(em	paralelo	com	a	revisão	do	português) 

2	meses 

Diagramador Diagramação	do	livro 2	meses 
	

6) Formato	de	submissão	do	texto	completo	(versão	final)	e	restrições	
Caso	 a	 proposta	 seja	 aceita,	 os	 autores	 devem	 submeter	 um	 capítulo	 seguindo	 o	
template	 de	 capítulos	 do	 livro,	 disponível	 em	 https://goo.gl/ldArL6.	 A	 aceitação	 da	
proposta	do	capítulo	não	acarreta	na	aceitação	do	capítulo.	Para	que	o	capítulo	seja	
aceito,	ele	deve	seguir	rigorosamente	as	guidelines	do	template	de	capítulos	do	livro.	
Além	disso,	os	autores	que	tiverem	suas	propostas	aceitas	devem	se	comprometer	a	
trabalhar	na	edição	do	capítulo	de	livro	até	que	o	mesmo	seja	publicado	e	também	na	
atividade	 de	 revisão	 de	 3	 capítulos	 de	 colegas.	Um	mesmo	pesquisador	 não	 poderá	
participar	como	autor	ou	co-autor	de	mais	de	3	propostas.	Os	autores	devem	respeitar	
as	datas	de	entregas	de	produtos,	apresentadas	na	seção	III.		

	

	


