CHAMADA PARA ARTIGOS – REVISTA FOCANDO A EXTENSÃO
A REVISTA FOCANDO A EXTENSÃO é uma publicação semestral da Pró-Reitoria de Extensão da
Universidade Estadual de Santa Cruz, comprometida com a Academia e com o mundo em que
está inserida, e tem como propósito contribuir para a socialização dos conhecimentos e a
popularização dos saberes e, simultaneamente, favorecer a integração extensão, ensino e
pesquisa.
Normas para submissão de Artigos
1- O artigo deve se constituir em relato de ação de natureza essencialmente extensionista,
desenvolvida em forma de programa, projeto ou atividade executados em âmbito acadêmico.
Portanto, só serão aceitos trabalhos que se configurem como relato de ações de intervenção
social (Extensão). Cabe acrescentar, ainda, que a atividade extensionista é entendida como
ação realizada junto ao público externo. Assim, excluem-se ações realizadas somente com
alunos.

2- Os artigos devem ser resultados de experiências ou ações realizadas nos últimos três anos.
3- Os textos devem representar contribuições inéditas relacionadas com as áreas temáticas da
Extensão: Educação; Cultura; Tecnologia; Trabalho; Direitos Humanos; Comunicação e Saúde
(humana e animal).
4- Os textos devem ter de 12 a 15 laudas, incluídos, se houver: mapas, fotos, tabelas, gráficos,
com suas respectivas legendas e fontes. Deve ser indicada, no texto, a localização dos
mesmos para facilitar a organização e editoração. Salienta-se que a ausência desses dados,
principalmente, fontes inviabiliza o trabalho de editoração e publicação.
5- Os textos devem ser encaminhados para avaliação no formato Word Windows, com as
seguintes especificações:
a) Título em português, centralizado, caixa alta, negrito, elaborado de forma precisa, sintética e
que traduza com clareza a ideia geral do trabalho. Logo abaixo, o título em inglês (tradução do
título em português);
b) Autor (es): nome completo, à direita, três linhas abaixo do título. Quando o autor não for o
coordenador da ação que motivou a produção do trabalho, recomenda-se constar o nome do
coordenador como coautor e dar ciência ao mesmo da sua função.

c) Resumo e Palavras-chave: o resumo deverá ter alinhamento justificado, com até 200
(duzentas) palavras, fonte Arial 10, espaçamento simples, em um único corpo de texto, sem
parágrafos. As palavras-chave devem ser três e no máximo cinco, separadas por ponto;
d) Rodapé: titulação do autor(es), instituição e, caso queira, e-mail de contato com os leitores;
e) Abstract e Keywords: mesmas especificações da versão em português;
f) Texto: espaçamento 1,5 cm (um e meio) e 2,5 cm (dois e meio) para margens direita,
esquerda, inferior e superior. Fonte Arial 12.
6- Os trabalhos devem ser devidamente identificados (autor, instituição a que se vincula,
endereço completo, inclusive eletrônico) para serem submetidos ao Conselho Editorial da
Revista que apreciará e deliberará sobre publicação. A Coordenação Editorial, por sua vez,
informará sobre aceitação do texto enviado para avaliação.
7- Da estrutura do texto: Resumo; Introdução e Objetivo; Metodologia; Análise e Discussão dos
Resultados; Considerações finais ou Conclusões; Referências, conforme a seguir:
I) O resumo deve assegurar informações precisas quanto ao motivo do estudo, o objetivo
central, local de ação, público-alvo, metodologia e resultados/conclusões.
II) Introdução e Objetivo: deverá constar síntese diagnóstica da realidade, o problema e/ou
fatores que motivaram a ação; objetivos da intervenção.
III) Metodologia: apresentar base teórica ou referencial; concepção e procedimentos empíricoteóricos.
IV) Análise e Discussão de Resultados: apresentar as atividades realizadas com análise e
comentários.
V) Considerações finais ou Conclusões: realizar as considerações conclusivas, confrontando o
escopo teórico com os resultados obtidos; examinar o alcance dos objetivos e metas.
VI) Referências: acatar as determinações da ABNT (NBR 6023).
8- Direitos autorais. Ao enviar o texto para publicação, o autor estará automaticamente abrindo
mão de seus direitos autorais, concordando com as normas editoriais da Revista Focando a
Extensão. O autor deverá encaminhar termo contendo a autorização para a publicação de seu
texto (modelo anexo).

9- Os trabalhos encaminhados serão avaliados pelo Conselho Editorial e pelos Pareceristas
(ou Consultores ad hoc) que poderão sugerir modificações. Estas, por sua vez, serão de
responsabilidade do autor. A devolução do trabalho reformulado pelo autor deverá ocorrer no
prazo estabelecido pelo Conselho. A identidade dos autores não será revelada aos
consultores.
10- Na análise e seleção dos textos para publicação, serão levados em conta os seguintes
aspectos: relevância do tema, consistência científica, originalidade, atualização, atendimento
às normas de caráter ético.
11- Qualquer inexatidão nas informações, plágio ou irregularidade por parte dos autores dos
textos encaminhados são de responsabilidade destes, que poderão responder civil e
criminalmente pelos prejuízos causados a outrem. Portanto, o (s) autor (es) é (são)
responsável(eis) pelo conteúdo dos artigos e revisão de linguagem.
12- Período para submissão dos trabalhos: De 25 de maio a 25 de junho de 2018.
13- Encaminhamento: Os originais devem ser enviados à Pró-Reitoria de Extensão através do
email revistaextens@uesc.br
Nota: nenhum trabalho será aceito se houver descumprimento de qualquer das normas deste
documento.

DECLARAÇÃO DE DIREITO AUTORAL
ANEXO
TERMO DE CONCORDÂNCIA E CESSÃO DE DIREITOS E REPRODUÇÃO GRÁFICA
“Declaro(amos) que aceito(amos) ceder o direito de reprodução gráfica para a Pró-Reitoria de
Extensão da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, o artigo (título), descrito acima (ou
título que posteriormente venha a ser adotado, para atender às sugestões de editores e
revisores) venha ser publicado na Revista de Extensão da UESC. Em adição (necessário se
existir mais que um autor), concordamos em nomear ________________, como o autor a
quem toda correspondência e separatas deverão ser enviadas.”
Endereço:
Data:
Nome(s) e assinatura(s)

