
 

PROJETO DE EXTENSÃO REVISTA ACADÊMICA LAMPIAR 

 

EDITAL N° 01/2021 

 

A Coordenação e a Comissão de Seleção do Projeto 

de Extensão “Revista Acadêmica Lampiar” torna 

público o Edital 01/2021 que disciplina o processo de 

inscrição e seleção dos discentes da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte (UERN) para 

participarem do presente projeto ao longo dos 

semestres letivos 2020.2 e 2021.1. 

 

 

1 DO PROJETO 

 

A Revista Acadêmica Lampiar é um Projeto de Extensão de iniciativa estudantil, que tem 

como objetivo incentivar a pesquisa acadêmica, publicação de artigos científicos, resenhas e 

produções artísticas produzidos por discentes que se interessarem por temas inovadores, priorizando 

o protagonismo estudantil, bem como a transmissão do conhecimento jurídico e social para a 

sociedade no geral e para o corpo universitário.  

Nossa proposta visa oferecer à sociedade uma revista plural, confeccionada, dirigida e 

protagonizada de estudantes para estudantes. Nossos principais valores visam o protagonismo 

estudantil e juvenil, oportunidade de publicação e crescimento pessoal, inclusão, democratização do 

conhecimento e humanização em olhar o outro. Esses pilares formam a Revista Acadêmica Lampiar, 

transformadora e regionalista, procurando aliar a luz do conhecimento com características locais 

formativas da sociedade, deixando uma marca de iluminação do saber. 

   

2 DOS REQUISITOS E DO PERFIL DE CANDIDATURA 

 

 Podem se inscrever alunos regularmente matriculados na Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN) que tenham cursado a disciplina de Metodologia da Pesquisa Científica ou 



equivalente, que ainda irão cursar 2 (dois) semestres até a conclusão do curso e tenham 

disponibilidade para participar de reuniões semanais em horário a ser estipulado pela equipe.   

 A Revista Lampiar busca alunos que tenham envolvimento em iniciativas extracurriculares, 

acadêmicas ou sociais, engajamento, liderança, bom trabalho em equipe e resolução de problemas e, 

sobretudo, vontade de mudar a realidade social que o cerca. 

 

3 DAS VAGAS   

 

3.1 Serão ofertadas 6 (seis) vagas distribuídas nos seguintes cargos: 

- 2 (duas) vagas de Coeditores de Marketing e Identidade Visual; 

- 3 (três) vagas de Coeditores de Edição de texto; 

- 1 (uma) vaga de Coeditor de Comissão de Ideias. 

 

4 DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

  

4.1 Compete aos Coeditores(as) de Marketing e Identidade visual:  

- Administrar as redes sociais da revista; 

- Divulgar, de forma ampla, os editais da revista;  

- Confeccionar artes para as redes sociais; 

-  Montar o layout e diagramação da revista em conjunto com o(a) Presidente(a), Vice-

presidente(a) e Editor(a)-chefe de Ideias;  

- Cumprir os prazos de publicação da revista; 

 

 4.2 Compete aos Coeditores(as) de Edição de texto:  

- Adequar os textos aprovados pela Comissão Avaliadora às normas do edital da revista e à 

ABNT; 

- Agrupar os textos padronizados para a publicação; 

- Dividir-se em equipes responsáveis por cada gênero; 

- Cumprir os prazos de publicação da revista; 

- Averiguar o ineditismo do texto submetido; 

 

4.3 Compete aos Coeditores(as) de Comissão de Ideias:  

- Sugerir dossiês temáticos para as edições da revista, com prazo de 4 (quatro) meses antecedentes 

à publicação do periódico; 

- Cumprir os prazos de publicação da revista; 



- Auxiliar a equipe de marketing nas ideias para a parte visual da revista; 

- Acompanhar a confecção da revista; 

- Acompanhar os textos submetidos com relação a verossimilhança com a temática central da 

edição; 

 

5 DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

 

- A inscrição e primeira etapa de seleção serão realizadas pelo preenchimento do formulário; 

- O formulário deve ser preenchido entre os dias 18 e 26 de fevereiro de 2021; 

- Após o preenchimento do formulário, os alunos selecionados para segunda fase serão 

convidados para se reunir com a comissão de seleção do projeto, entre os dias 10 e 11 de 

março de 2021, objetivando a realização da segunda etapa de seleção (entrevista).  

 

6 DA SELEÇÃO  

 

O processo de seleção será realizado por uma comissão composta pelo corpo fundador da 

revista e acontecerá em duas etapas:  

 

6.1 PRIMEIRA ETAPA  

 

- A primeira etapa se realizará a partir do preenchimento do formulário disponível em: 

https://forms.gle/ivcVEAfLChC38WGX9  

- Esta etapa tem caráter eliminatório; 

- O processo de avaliação da primeira etapa será realizado a partir de critérios objetivos e 

subjetivos, tendo como princípios a imparcialidade, transparência e integridade.   

 

6.2 SEGUNDA ETAPA 

 

- Será feita por meio de entrevistas remotas pela plataforma Google Meet, entre os dias 10 e 11 

de março de 2021, em horário a ser definido pela Comissão de Seleção; 

- O link da entrevista será enviado via e-mail cadastrado na inscrição; 

- A presença na entrevista é obrigatória, e o não comparecimento resultará em desclassificação;  

- Esta etapa tem caráter eliminatório e classificatório;  

- A entrevista levará em consideração a disponibilidade, familiaridade com o cargo, 

criatividade, e interesse nos objetivos e valores da Revista.  

https://forms.gle/ivcVEAfLChC38WGX9


 

7 DO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO  

 

Abertura das inscrições  18 de fevereiro de 2021 

Fim das inscrições  26 de fevereiro de 2021 

Resultado dos convocados para entrevista por e-mail 08 de março de 2021 

Período de entrevistas 10 e 11 de março de 2021 

Resultado final 15 de março 

 

 

8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão dirimidos pela 

Coordenação Geral Editorial da Revista Acadêmica Lampiar. 

No caso de dúvidas, o e-mail para contato é revistalampiar@gmail.com  

 

Mossoró, 18 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

Prof. Dr. Olavo Hamilton Ayres Freire de Andrade 

Coordenador do Projeto de Extensão “Revista Acadêmica Lampiar” 

mailto:revistalampiar@gmail.com

