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            CHAMADA PARA ARTIGOS 

 
REVISTA  FOCANDO A EXTENSÃO N° 2 

A REVISTA FOCANDO A EXTENSÃO é uma publicação semestral da Pró-
Reitoria de Extensão da Universidade Estadual de Santa Cruz, compromissada 
com a Academia e com o mundo em que está inserida. Ela tem como propósito 
contribuir para a socialização dos conhecimentos e a popularização dos saberes 
e, simultaneamente, favorecer a integração extensão, ensino e pesquisa, de modo 
a ajudar na formação educativa dos alunos, preparando-os para defender os 
interesses coletivos da sociedade contemporânea. 

Normas para a publicação: 

1- O texto deve se constituir em relato de ação de natureza essencialmente 
extensionista, desenvolvida em forma de programa, projeto ou atividade 
executado em âmbito acadêmico. Portanto, só serão aceitos trabalhos que se 
configure como relato de ações de intervenção social (Extensão). 

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). Com três 
palavras-chave, além das referências bibliográficas no final do texto. 

4- Os trabalhos devem ter de 8 a 12 laudas, incluídos, se houver: mapas, fotos, 
tabelas, gráficos, com suas respectivas legendas. Deve ser indicada, no texto, 
a localização dos mesmos para facilitar a organização e editoração.  

5- Os textos devem ser encaminhados para publicação no formato Word 
Windows, fonte arial, tamanho 12, espaçamento 1,5 (um e meio), em CD, 
devidamente identificado (autor, instituição a que se vincula, endereço 
completo, inclusive eletrônico, para contatos) e em três vias impressas não  
identificadas, para serem submetidos ao Conselho Editorial da Revista que 
apreciará e deliberará sobre publicação. A Coordenação Editorial informará 
sobre aceitação ou não do texto enviado para publicação, não se 
comprometendo a devolvê-lo caso não recomendado.  

6- Da estrutura do relato. O texto deve possuir os seguintes itens: Resumo; 
Introdução e Objetivo; Metodologia; Análise e Discussão dos Resultados; 
Considerações Finais e Conclusões; Referências Bibliográficas. 



a) Resumo. O resumo deverá ser em português e inglês, com 200 palavras, 
onde deve constar: o objetivo central, local de ação, público-alvo, 
metodologia e resultados/conclusões. 

b) Objetivos: síntese diagnóstica da realidade, o problema e/ou fatores que 
motivaram a ação; objetivos da intervenção. 

c) Metodologia: base teórica ou referencial, concepção e procedimentos 
empírico e teóricos. 

d) Análise e Discussão de Resultados: apresentar as atividades realizadas 
com análise e apreciação. 

e) Considerações finais e Conclusões: realizar as considerações conclusivas, 
confrontando o escopo teórico com os resultados obtidos; examinar o 
alcance dos objetivos e metas. 

f) Referências Bibliográficas: acatar as determinações da ABNT. 

7- 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. 

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. O autor deverá assinar uma carta de 
encaminhamento aos editores, contendo a autorização para a publicação de 
seu texto (modelo anexo). 

9- Período para submissão dos trabalhos: de 23 de agosto a 27 de setembro 
de 2011.  

10-Encaminhamento: Os originais devem ser enviados para a Pró-Reitoria de 
Extensão através do email proex@uesc.br e para o endereço: Campus Soane 
Nazaré de Andrade, Rodovia Ilhéus-Itabuna, km 16 - 45662-900 Ilhéus, Ba 

 

Torre Administrativa, 5º andar.   

Nota: Nenhum trabalho será aceito se houver descumprimento de qualquer das 
normas deste documento.             



 
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) que 
venha a ser publicado na Revista Focando a Extensão da UESC. Em adição, 
(necessário se existir pluralidade de autores)concordamos em nomear 
________________, como o autor a quem toda correspondência  e separatas 
deverão ser enviadas.

   

Cidade:  
Endereço:  
Data:  
Nome(s) e assinatura(s)              


