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 Normas da Revista Extendere

A comissão editorial da Revista Extendere, comunica que o recebimento de artigos
científicos para publicação é na modalidade ininterrupta ou contínua; ou seja, na medida em que
forem  recepcionados  (em  qualquer  tempo)  os  artigos  serão  enviados  para  os  avaliadores
especialistas da área. Serão apreciados para publicação, trabalhos inéditos e originais (que não
devem ter sido anteriormente publicados nem enviados concomitantemente para outra revista),
tratando exclusivamente de experiência em ações de extensão universitária,  em conformidade
com a linha editorial e as diretrizes da revista, cujo envio deverá ser feito através do endereço
eletrônico http://periodicos.uern.br/index.php/extendere, no menu cadastro.

A Revista Extendere está ligada à Diretoria de Desenvolvimento Social – DIRDES,
da Pró-Reitoria de Extensão – PROEX, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte –
UERN. Sua publicação com periodicidade semestral, objetiva a divulgação e valorização de ações
de extensão universitária,  com resultados  parciais  e/ou finais,  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.

INFORMAÇÕES AOS AUTORES:

1) É de responsabilidade do(s) autor(es) promover(em) as devidas revisões gramaticais no
texto encaminhado, bem como se preocupar com a obtenção de autorização de direitos
autorais com relação ao uso de imagens,  figuras,  tabelas, métodos etc.  junto a outros
autores ou editores, quando for o caso. 

2) O conteúdo dos trabalhos é de responsabilidade exclusiva de seus autores. 

3) Quando as alterações forem referentes apenas a aspectos gramaticais, ortográficos e
de ordem normativa,  com vistas a manter a homogeneidade da publicação,  editores e
editores assistentes têm o direito de fazer as modificações necessárias,  respeitando o
estilo do autor. Nos demais casos, o autor reformulará o texto conforme o que for solicitado
retornando-o no prazo máximo estipulado pelo editor que poderá ser de até 30 dias para
releitura/nova avaliação. 

4)  Os  artigos  e  demais  trabalhos  publicados  na  Revista  Extendere  passam  a  ser
propriedade da revista. A impressão, total ou parcial, fica sujeita à expressa menção da
procedência  de  sua  publicação  citando-se  a  edição,  data  da  publicação,  endereço
eletrônico e data do acesso. 

5) Anonimato:

a)  No texto submetido para avaliação NÃO deve(m) constar o(s) nome(s)
do(s) autor(es). 

http://periodicos.uern.br/index.php/extendere


b) Solicita-se ao(s)  autor(es) que antes de submeter o texto,  retire o(s)
nome(s)  da  autoria  ou  qualquer  identificação  do  texto  ou  qualquer
identificação  do  arquivo  enviado,  inclusive  na  opção  propriedades  do
“Word”.

REGRAS GERAIS PARA SUBMISSÃO:

1)ARTIGO: 

• Deve  ser  inédito  e  original  relativo  às  ações  de  extensão
universitária,  com  resultados  parciais  ou  totais  de  relevância
acadêmica.  O  artigo  deve  incluir  considerações  sobre  aspectos
metodológicos, técnicos ou sociais de atividade(s) extensionista(s);
assinalar alguma abordagem crítica sobre a atividade de extensão,
apontando  aspectos  positivos  ou  negativos,  ou  ainda,
potencialidades  e  limitações;  descrever  as  tecnologias
desenvolvidas  em  ações  de  extensão  como  pesquisa-ação  ou
pesquisa participativa. 

• O mesmo 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. 

• O resumo/abstract deve ser conciso e informativo.

• O artigo deve apresentar uma revisão de literatura adequada, atual
e coerentemente articulada à discussão dos resultados.

• A metodologia deve ser descrita de forma detalhada.

• As  interpretações  e  conclusões  devem  ser  justificadas  pelos
dados.

2)FORMATO: 

• Os artigos devem ter entre 8 a 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,  com fonte  Arial,  tamanho 12,  e  margens  esquerda  e
superior de 3,0 cm, direita e inferior de 2,0 cm, incluindo imagens,
referências 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  introdução,  desenvolvimento,  metodologia  ou
procedimentos  metodológicos,  resultados  e  discussões,
considerações finais e referências.

• Se  possível,  o(s)  autor  (es)  devem  evitar  notas  de  rodapé.  Ao
utilizá-las,  contudo,  elas  devem  vir  ao  final  da  página,  em



numeração  contínua,  fonte  Arial,  tamanho  10,  espaçamento
simples, alinhamento justificado. 

3)FIGURAS  (IMAGENS,  GRÁFICOS,  MAPAS  E  FOTOGRAFIAS),  TABELAS  E
QUADROS: 

• Tendo  o  artigo  figuras  (imagens,  gráficos,  mapas  e  fotografias),
tabelas e quadros, os mesmos devem conter ao menos 3 ilustrações,
uma vez que a Revista é uma publicação eletrônica com forte poder
ilustrativo. Os artigos devem ser enviados com resolução mínima de
300  DPI,  legendados  com fonte/créditos  do  autor,  ter  espaço/local
marcados  no  texto  e  ser  enviados  em  arquivos  separados  como
anexos.

• A ilustração apresentada deve ser inserida no texto, o mais próximo
possível  do  trecho  que  se  pretende  ilustrar,  evitando  expressões
como  “Figura  a  seguir”  ou  “Tabela  abaixo”  e  utilizando  sempre
numeração.

• Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na
parte superior, precedida da palavra designativa (desenho, esquema,
fluxograma, fotografia,  gráfico, mapa, organograma, planta, quadro,
retrato,  figura,  imagem,  entre  outros),  seguida  de  seu  número  de
ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão e
do respectivo título. Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte
consultada  (elemento  obrigatório,  mesmo  que  seja  produção  do
próprio autor), legenda, notas e outras informações necessárias à sua
compreensão (se houver). Conforme ABNT NBR 14724/2011.

• O tamanho das ilustrações não devem exceder as margens.

• Recomenda-se que as figuras, tabelas ou quadros no presente artigo
possuam uniformidade  gráfica,  quanto  a  cores  e  layout,  utilizando
fonte Arial 10 em negrito para os dados apresentados.

4)ELEMENOS TEXTUAIS:

• Título do artigo deve ser centralizado, em letras maiúsculas, negrito, fonte
Arial 12, espaçamento entre linhas 1,5.

• Resumo e  Abstract  em alinhamento justificado, fonte Arial, espaçamento
entre linhas simples.

• Palavras  chave e  Keywords,  em alinhamento  justificado,  fonte Arial  12,
espaçamento  entre  linhas  simples,  devem  ser  separadas  por  ponto  e
iniciadas com letra maiúscula.

• As citações diretas com  mais de três linhas  (citação longa) devem ser
destacadas:

I. com recuo de 4 cm da margem esquerda;



II. em fonte 10;

III. espaçamento simples;

IV. sem aspas; 

V. em caso de supressão de texto, utilizar [...]

Para maiores esclarecimentos consultar a ABNT NBR 10520/2002 sobre
Citação de documentos.

• No  item  das  “Referências”  somente  devem  constar  os  textos,
artigos  e  documentos  que  foram  utilizados  no  corpo  do  texto.
Utilizar  a  norma  ABNT  NBR  6023/2002  para  a  elaboração  das
referências. 

• As referências são alinhadas somente a margem esquerda do texto
e de forma a se identificar  individualmente cada documento,  em
espaço simples e separadas entre si por espaço duplo. Devem ser
apresentadas em ordem alfabética. 

REGRAS GERAIS PARA AVALIAÇÃO

Os artigos a serem avaliados, serão encaminhados para dois avaliadores ad hoc,
incluindo os membros da Comissão Editorial. Caso o artigo venha a ter um parecer positivo e
outro negativo pelos dois avaliadores  ad hoc, o parecer final será encaminhado pela Comissão
Editorial  da  Revista.  Os  processos  de  avaliação  e  seleção  têm  como  critérios:  as  normas
estabelecidas  para  a  submissão  de artigos  neste  documento;  a  relevância  social  da  ação;  a
coerência teórica e metodológica da proposta; a originalidade e a qualidade argumentativa do
texto. Os pareceres são revisados pela Comissão Editorial da Revista e classificados em aceito
para  publicação,  aceito  com  correções  obrigatórias  e  não  aceito.  Os  artigos  aceitos  com
correções  obrigatórias  serão  devolvidos  aos  autores  para  as  modificações  solicitadas  pelos
pareceristas.  Os autores terão o prazo máximo de 07 dias para  reenviar  o texto alterado ao
endereço eletrônico da Revista Extendere.

O endereço eletrônico da Revista EXTENDERE é: http://periodicos.uern.br/index.php/extendere
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