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A Pró-Reitoria  de Extensão – PROEX/UERN, através  da  Diretoria  de Desenvolvimento 
Social - DIRDES convida, por meio desta Chamada Pública de Número 02/2014, professores e 
demais interessados da comunidade acadêmica a apresentarem propostas de artigos científicos para 
a publicação da Revista Extendere  – Edição 2014 (3ª e 4ª edições), nos termos abaixo detalhados.

1. Introdução
A  Revista  Extendere  é  um  instrumento  importante  de  comunicação  eletrônica,  de 

periodicidade semestral e gratuita da Pró-Reitoria de Extensão – PROEX/UERN, que possibilita a 
difusão específica do conhecimento acadêmico teórico-prático, produzido a partir de experiências 
de ações extensionistas (Projetos, Programas, Eventos, Prestação de Serviços, etc.,) no interior de 
Instituições de Ensino Superior. A publicação exclusiva na área de extensão reforça sua valorização 
no cenário acadêmico e mostra as interfaces que essas atividades desenvolvem com o ensino e a 
pesquisa.  A partir de 2014, a Revista contará com um depoimento especial, com aqueles/as que 
contribuíram direta ou indiretamente com o desenvolvimento da extensão na UERN. A Revista tem 
registro International Standard Serial Number ISSN n. 2318-2350 o que assegura ao autor incluir 
essa publicação em seu currículo. A publicação conta com o suporte logístico das Edições UERN.

2. Objetivo
Visa divulgar e valorizar ações de extensão universitária - resultados parciais e/ou finais, 

através de artigos inédito e original (que não devem ter sido anteriormente publicados nem enviados 
concomitantemente para outra revista), desenvolvidas por professores, alunos e servidores técnico-
administrativos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e de demais Instituições de 
Ensino Superior do país, como uma contribuição ao conhecimento sobre a temática.

3. Instituições Participantes
Instituições de Ensino Superior de todo o território brasileiro.

4. Público Alvo
Professores, alunos e servidores técnico-administrativos da UERN e outras IES do país. 

5. Estruturação dos Artigos
Os artigos devem ter entre 8 e 16 páginas (formato A4), incluindo resumo e abstract, de no 

máximo 250 palavras, contendo de 3 a 5 palavras-chave e key-words. O abstract deve ser precedido 
do título em inglês. 

O espaçamento entre linhas deve obrigatoriamente ser 1,5 justificado, fonte Arial, tamanho 
12,  e  margens  esquerda e  superior  de 3,0 cm,  direita  e  inferior  de 2,0 cm,  incluindo imagens, 
referencias e notas. E parágrafo com recuo na primeira linha de 1,25 cm. 



O texto digital  em formato Word (.doc)  ou (.docx) deverá seguir  as  Normas da ABNT, 
incluir título, autor e titulação, e-mail e instituição, devendo conter aspectos formais de introdução, 
desenvolvimento,  metodologia  ou  procedimentos  metodológicos,  resultados  e  discussões, 
considerações finais e referencias.

O artigo poderá ser escrito por no máximo cinco autores, devendo obedecer à hierarquia do 
desenvolvimento do projeto ou programa de extensão ao qual se vincula o artigo, com exposição, 
documentada e interpretada, de um trabalho de relevância, oriundo de uma atividade de extensão 
universitária.

Os artigos ainda devem conter:

 Considerações  sobre  aspectos  metodológicos,  técnicos  ou  sociais  de  atividade(s) 
extensionista(s) ou similares;

 Abordagem crítica  sobre alguma atividade de extensão,  apontando aspectos  positivos ou 
negativos, ou ainda, potencialidades e limitações;

 Descrição de tecnologias desenvolvidas em ações de extensão, pesquisa-ação ou pesquisa 
participativa;

  Revisão de literatura sobre aspectos teóricos relacionados à extensão universitária.

6. Cronograma
- O período para o envio de artigos à Revista Extendere é 22/01/2014 a 28/02/2014, no endereço 
eletrônico  http://periodicos.uern.br/index.php/extendere e entrar no menu  cadastro. O lançamento 
da 3ª edição da Revista Extendere está previsto para junho de 2014 e da 4ª edição para dezembro de 
2014. 
- Em caso de dúvidas, enviar email para  rev.extendere@uern.br ou  dirdes@uern.br ou pelo fone: 
(84) 3315 2234. 
-  Outras  informações  podem  ser  obtidas  aqui.  Os  autores  deverão  obedecer  às  Normas  para 
Submissão  de  Artigos  de  publicação  da  Revista  Extendere,  que  estão  disponíveis  no  portal  da 
UERN.

Publique seu artigo na Revista Extendere.
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