Normas para Submissão de Trabalhos
Inscrição de Trabalhos
Os Programas e Projetos de Extensão aptos a apresentarem seus resultados neste VII Salão
de Extensão são os aprovados no Edital no 012/2019, o qual estabeleceu as normas de
institucionalização das Ações de Extensão junto à PROEX com vistas à atribuição de carga horária
referente aos semestres letivos 2020.1 e/ou 2020.2, bem como as aprovadas no Edital Conjunto n°
015/2021 – PRAE/PROEX/UERN/2021.
O período de inscrição dos trabalhos é de 16 de novembro a 5 de dezembro de 2021, através
do link: https://forms.gle/FFukT9ZsaUcqCQPR6. Para publicação dos Anais e recebimento do
certificado de participação no evento é necessário o envio de artigo de acordo com as normas e
modelo divulgados na página da PROEX (http://proex.uern.br) na aba “Eventos” – “Salão de
Extensão”, até o dia 20 de dezembro de 2021, para o e-mail do salão de extensão
(salaodeextensaouern@gmail.com).
Normas para a Submissão de Artigos
A extensão mínima para os trabalhos é de 5.200 caracteres e a extensão máxima é de 7.200
caracteres (contando espaços).


Papel A4, 2,5 cm para todas as margens.



Fonte Times New Roman 12.



Espaçamento entre linhas 1,5cm; para resumo e referências, espaço simples; para citação

com mais de 3 linhas, fonte 11, espaço simples, recuo 4,0 cm.


O Artigo deverá ser salvo em .doc



Limite de 5 (cinco) autores por artigo.



Modelo de envio anexo.

Normas para a apresentação dos trabalhos
As apresentações dos trabalhos serão em formato de comunicação oral, com modelo de
slides padronizados, em salas virtuais com links, dias, horários e cronograma divulgados até o dia
10 de dezembro de 2021 na página da PROEX (http://proex.uern.br) na aba “Eventos” – “Salão de

Extensão” e enviados para o e-mail do coordenador e dos apresentadores cadastrados durante a
inscrição, assim como todas as informações necessárias.
O apresentador deverá apresentar-se na sala virtual 15 minutos antes do seu horário de
início, o tempo de apresentação será de 10 minutos para cada trabalho e a banca disporá de 5
minutos para arguição.
É essencial seguir a ordem de apresentação prevista no cronograma a ser publicado para que
seja mantida a ordem de avaliação das fichas programadas com os avaliadores da banca. Assim
sendo, pedimos que, por gentileza, os apresentadores não se atrasem. As sessões de comunicação
oral serão presididas por mesa composta por até três avaliadores junto a membros da organização
do evento.
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 contrário, não terão o trabalho
publicado.
Contato
E-mail: salaodeextensaouern@gmail.com

