
Normas para submissão de trabalhos

Inscrição de Trabalhos
Alunos de graduação e de pós-graduação, professores e técnicos administrativos podem submeter artigos de
trabalhos sobre ações de extensão já concluídas, em processo de desenvolvimento ou apenas aprovadas.

Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail  salaodeextensaouern@gmail.com até as 23h59 do dia 02 de
outubro de 2018, acompanhados da ficha de inscrição.

Normas para a Submissão de Resumos Expandidos
 A extensão mínima para os trabalhos é de 5.000 caracteres e a extensão máxima é de 7.000 caracteres 

(contando espaços e sem contar o resumo).

 Papel A4, 2,5 cm para todas as margens; Fonte Times New Roman 12.

 Espaçamento entre linhas 1,5cm; para citação com mais de 3 linhas, fonte 11, espaço simples, recuo 4,0 
cm.

 O Artigo deverá ser salvo em .doc e anexado pelo autor principal, no ato de inscrição no evento.
Critérios para a Organização do Trabalho

 Título (Centralizado, fonte 12, negrito, espaço simples, CAIXA ALTA).

 Área Temática da Extensão1 que o trabalho se vincula (margem direita, fonte 12, negrito).

 Nome dos autores (1 autor e até 4 co-autores - margem direita, fonte 12, espaço simples, negrito).

 Instituição (margem direita, fonte 12, negrito).

 Resumo de até 150 palavras (incluindo 3 palavras-chave, espaço simples).

 Introdução.

 Desenvolvimento (referencial teórico-metodológico).

 Resultados e discussão (para ações concluídas ou parcialmente concluídas).

 Considerações finais.

 Referências (apresentadas de acordo com as Normas da ABNT vigentes).

Normas para a apresentação dos trabalhos
Os  trabalhos  serão  apresentados  no  formato  de  Banner  (90  cm -  largura  x  120cm –  altura).  Sugere-se
confeccionar o Banner em papel.

Publicação em Anais
Os  trabalhos  serão  publicados  na  íntegra  em  anais,  no  formato  eletrônico,  disponibilizado  no  site  da
PROEX/UERN. Para a publicação dos trabalhos nos anais os autores ficam responsáveis pela correção textual
e pela adequação às normas indicadas na submissão, caso o contrário, não terão o trabalho publicado.

Contatos
E-mail: proex@uern.br/   salaodeextencaouern@gmail.com    

Telefone: (84) 3315-2182
1 São áreas temáticas da extensão: Comunicação, Saúde, Trabalho, Educação, Cultura, Meio Ambiente, Tecnologia e Produção, 
Direitos Humanos e Justiça.
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