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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

Campos dos Goytacazes, 18 de agosto de 2014.

Prezados professores coordenadores de extensão,

É com satisfação que nos dirigimos aos senhores para participar o nascimento da Revista
de Extensão da UENF "Estendendo Conhecimento para o Bem Estar Social". Tratase de um instrumento interdisciplinar para divulgação online de artigos e relatos de
experiências, oriundos da atividade de extensão universitária. Estamos planejando lançar
o primeiro número em dezembro deste ano e, para tal, abrimos o período de recebimento
dos trabalhos nos meses de agosto e setembro. Nos meses subsequentes de outubro e
novembro, serão realizadas as análises, revisões e a divulgação do material a ser
publicado. Os trabalhos devem conter os seguintes elementos, nesta ordem:
I. Categoria do trabalho: Artigo ou relato de experiência,
II. Área temática: Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Meio Ambiente, Saúde,
Tecnologia e Produção e Trabalho.
III. Título: na língua do artigo, centralizado, em negrito, Arial, tamanho 12 com espaçamento simples. O
título em inglês deve estar logo abaixo do título em português,
IV. Nome (s) do (s) autor (res): Deve estar alinhado na margem esquerda abaixo do título (fonte Arial,
tamanho 12). Abaixo do nome especificar:titulação máxima, filiação institucional e endereço eletrônico (fonte
Arial, tamanho 10),
Obs. A quantidade máxima de autores será 03 para artigo e 02 para relato.
V. Resumo, Palavras-Chave: O resumo deve ter no máximo 200 palavras em um único parágrafo, sem
recuo na primeira linha, com espaçamento simples e ser seguido de 3 a 5 palavras-chave separadas por
ponto,
VI. Resumo em inglês: Os resumos e palavras-chave em língua estrangeira devem ser a versão exata do
resumo e palavras-chave em português,
VII. O artigo ou relato devem ter no mínimo 15 páginas e no máximo 20 páginas, com duas fotos no
máximo.
Os trabalhos deverão ser encaminhados para o seguinte endereço: extensaouenf@outlook.com .

Atenciosamente,

Alcimar das Chagas Ribeiro
Coordenador
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