
 

EDITAL DE CHAMADA DE ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO DO VOLUME VI
DO LIVRO DA CÂMARA SUL DE EXTENSÃO

 

A Câmara Sul de Extensão – ForExt, no sentido de divulgar as ações de extensão
universitária  das  IES  comunitárias  filiadas pretende  publicar,  em  formato  impresso  e
online, o  sexto  volume  da  série,  sob  a  forma  de  artigos  com  a  temática
INTEGRALIDADE NAS PRÁTICAS FORMATIVAS: INSERÇÃO CURRICULAR,
FORMAS  DE  AVALIAÇÃO  E  FORMAÇÃO  NA  EXTENSÃO,  torna  público  o
presente edital. 

Capítulo I - DO OBJETO 

Art.1º - O presente edital, buscando reconhecer o trabalho técnico-metodológico, tem por
objeto  conhecer  e  publicar,  no  formato  impresso  e   E-book,  as  produções  acadêmicas
extensionistas das ICES filiadas  a Câmara Sul de Extensão – ForExt.
 
Capítulo II - DA CONFECÇÃO DOS ARTIGOS 

Art.2º - Os artigos podem ser de duas modalidades: revisão bibliográfica que contribua na
construção teórica da temática da obra e  relatos de experiências.

§1º: Os textos de revisão bibliográfica deverão conter: título;  resumo;  palavras-chaves;
abstract; keywords;  sumário;  introdução (com os procedimentos metodológicos adotados);
desenvolvimento (com os itens trabalhados no artigo); conclusões;  referências utilizadas;
caso exista, deverá ser citada a fonte de financiamento.

§2°: Os textos de relatos de experiências deverão conter: título;  resumo;  palavras-chaves;
abstract; keywords;  sumário;  introdução;  com os procedimentos metodológicos adotados;
resultados  obtidos/  discussão  dos  resultados;  conclusões;   referências  utilizadas;  caso
exista, deverá ser citada a fonte de financiamento.

Art. 3º - Os artigos deverão conter o mínimo de 12 (doze) e o máximo de 20 (vinte) laudas,
excluídos  do  cômputo  de  páginas  o  resumo,  palavras-chaves,  abstract,  Keywords  e
currículo dos autores.

Parágrafo único: São requisitos para confecção dos artigos:

Câmara Sul de Extensão



I . Os artigos deverão ser escritos com a fonte Times New Roman, tamanho 12 (doze), com
espaçamento entre linhas de 1,5 (um e meio) centímetros, margens esquerda e superior de
03 (três)  centímetros  e  margens direita  e inferior  de 02 (dois)  centímetros,  em formato
Doc.;

II. As propostas de artigo deverão conter resumo na língua oficial (com no máximo 250
palavras), palavras-chave (em número de três a cinco), abstract e keywords;

III. Os nomes dos autores devem vir logo abaixo do título e os créditos curriculares devem
constar  no  rodapé  contendo,  além da  instituição  de  origem e  o  email,  um Curriculum
resumido (modelo página de abertura do Curriculum Lattes). A fonte da nota de rodapé é
10, com espaço entre linha simples;

IV. As citações  bibliográficas  deverão  ser apresentadas  conforme o regramento  técnico
atual  da  ABNT  (NBR  6023/2003).  As  citações  dentro  do  texto  deverão  especificar
sobrenome do autor da obra mencionada, data da publicação e número(s) da(s) página(s).
As  notas  de  rodapé,  exclusivamente  explicativas,  deverão  apresentar  numeração
consecutiva dentro do texto, com fonte 10 e espaço entre linha simples; 

V. Arquivos de figuras e gráficos devem ser citados no corpo do texto, porém enviados em
arquivo separado com extensão TIF e resolução igual ou maior que 300 dpi.

VI. Tabelas devem ser citadas no texto, porém enviadas em lauda separada.

VII. Caso seu artigo possua imagens (figuras, quadros, tabelas, fotografias etc.) ou qualquer
outra reprodução que não seja de sua propriedade, enviar, como documento suplementar,
uma Declaração que autoriza o uso de cada imagem ou documento (por escrito e com firma
reconhecida)  em que  esteja  declarado  que  o  material  a  ser  reproduzido  em seu  artigo
(colocar o título do artigo na referida declaração) está liberado para esse fim. Qualquer
pagamento que tenha de ser feito para a obtenção da autorização deverá ser efetuado pelo(s)
Autor(es). Caso o original contenha fotografias, a Declaração de autorização tem de ser
feita  pelo fotógrafo e pelas pessoas fotografadas.  Em caso de fotografias  de crianças  e
jovens, a Declaração deve ser assinada pelos pais ou representantes legais. Em algumas
situações,  há necessidade de pedir  autorização dos herdeiros ou detentores dos Direitos
Autorais. Epígrafes seguem a mesma regra. Citação de texto de ficção necessita sempre de
autorização, assim como texto e/ou imagem protegidos pela legislação e que são obtidos em
sites da Internet.

VIII.  Informação  oriunda  de  comunicação  pessoal,  trabalhos  em  andamento  e  não
publicados não devem ser incluídos na lista de referências, mas podem ser indicadas em
nota de rodapé na página onde for citada.

IX. Quando necessário, deve ser apresentada a comprovação da aprovação do projeto que
originou o artigo, pelo comitê de ética da instituição na qual os autores possuem vínculo.

X. Orientações gerais sobre citações:

a) Citações diretas com menos de três linhas são inseridas no próprio corpo do texto, entre
aspas, com a referência da mesma forma acima.
b) Citações diretas com mais de três linhas devem ser apresentadas em destaque, separadas
do corpo do texto, com recuo de 4 cm da margem esquerda, com corpo (tamanho da fonte)



e  entrelinha  (distância  entre  as  linhas)  menores  e  sem  aspas,  com  a  letra  inicial  em
maiúsculo, e, ao fim, seguidas da referência abaixo exemplificada.
c) Citação com reprodução de fala ou diálogo, coloca-se em destaque, separada do corpo do
texto, com recuo de 4 cm da margem esquerda, com corpo (tamanho da fonte) e entrelinha
(distância  entre  as  linhas)  menores  e  entre  aspas,  em itálico  e  com a  letra  inicial  em
maiúsculo.
d) Quando, numa citação entre aspas, houver um trecho também entre aspas, estas devem
ser substituídas por aspas simples (‘’).
e) As indicações de autoria de citações direta e indireta incluídas no texto devem ser feitas
em letras maiúsculas e minúsculas, indicando-se a data e páginas entre parênteses.
f) As indicações de autoria de citações direta e indireta (entre parênteses) devem vir em
letras maiúsculas, seguidas da data e páginas.
g) Recomenda-se evitar o uso de “apud”.

Art.4º - Os artigos apresentados em formato diferenciado do disposto neste edital não serão
apreciados pela Comissão Organizadora, nem pela Comissão Científica. 

Capítulo III- INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

Art.5º - O processo seletivo em questão será dividido em seis etapas, quais sejam: 

EVENTO/AÇÃO DATA LIMITE
Publicação do edital 20.03.2015
Inscrição dos artigos 15.06.2015

Avaliação e julgamento dos artigos 31.07.2015
Resultado da avaliação dos artigos, com
possibilidade de ajustes aos aprovados

31.07.2015

Recebimento dos artigos completos, já
corrigidos

15.08.2015

Revisão final dos artigos pela Editora e
Comissão Organizadora

15.10.2015

Publicação do livro Até 15.12.2015

Capítulo IV - DA INSCRIÇÃO DOS ARTIGOS 

Art.6º  -  Os  artigos  deverão  ser  entregues  por  meio  eletrônico  através  do  e-mail:
prof.reginaldovieira@gmail.com.
 
Art.7º - Os artigos que não observarem as especificações deste edital serão imediatamente
desclassificados. 

Art.8º - Cada autor/coautor poderão enviar no máximo 01 artigo, desde que se enquadre no
escopo deste edital. 



Parágrafo único – Obrigatoriamente um dos autores deverá ser docente das ICES filiadas
a Câmara Sul de Extensão – ForExt.

Art.9°-  As  dúvidas  poderão  ser  solucionadas  pelo  e-mail:
prof.reginaldovieira@gmail.com.

Art.10 - O período de inscrição dos artigos neste processo seletivo será, impreterivelmente,
de 20.03.2015 a 15.06.2015. 

Capítulo V - DA AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DOS ARTIGOS 

Art.11 - Os artigos apresentados serão encaminhados para leitura prévia aos representantes
da Comissão Organizadora e, se for o caso, serão reenviados aos autores para eventuais
modificações.
Parágrafo  Único:  Será  constituída  uma  Comissão  Científica  para  avaliação  dos  artigos
submetido,  composta por representantes das ICES filiadas a Câmara Sul de Extensão –
ForExt.

Art.12 - Caberá à Comissão Científica escolher, no máximo 12 (doze) artigos, aos quais
ainda poderá sugerir acréscimos ou modificações. 
Parágrafo único. A fim de garantir o anonimato no processo de análise e seleção, os artigos
serão remetidos a Comissão Científica sem o(s) nome(s) do(s) autor(es).  Todos os textos
serão  analisados  criteriosamente  por  pareceristas  com  qualificação  máxima  na  área  e
vinculação com o campo de estudo da docência universitária. 

Art. 13- Após a avaliação final da Comissão Científica, os artigos com melhor classificação
de notas serão publicados no livro em questão, respeitando o limite de páginas disponíveis. 

Capítulo VI - DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

Art.14 - O resultado da seleção será publicado e divulgado até o dia 31/07/2015 na página
da Universidade do Extremo Sul Catarinense – www.unesc.net.
 
Capítulo VII - DA PUBLICAÇÃO DO LIVRO 

Art.15 - A publicação do livro será  feita pela Universidade do Extremo Sul Catarinense
(UNESC), por sua Editora (Ediunesc), sendo  disponibilizada na versão eletrônica (pdf)  e
impressa, como devido registro na Biblioteca Nacional (ISBN), para fins de direito. 

Art. 16 - O lançamento do livro se dará em evento específico, com data, local e horário a
serem definidos pela Coordenação da Câmara Sul de Extensão – ForExt. 

Capítulo X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.17 - O concurso não prevê a cobrança de taxas de nenhuma espécie. 



Art.18 - A participação neste processo seletivo implica a completa ciência e aceitação tácita
dos termos e condições estabelecidos neste edital, sobre os quais o candidato não poderá
interpor recurso ou alegar desconhecimento.
 
Art.19 - Os autores dos artigos selecionados cedem, desde já, a utilização do artigo, o uso
do  nome  e  das  imagens  relativas  à  produção  e  divulgação  dos  mesmos  para  fins  de
promoção institucional  do Livro de que este edital  trata,  sem o pagamento de qualquer
valor pecuniário.
 
Art.20 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora. 

Art.21  –  As  veracidade  das  informações,  assim  como  a  autoria  dos  artigos  serão  de
exclusiva responsabilidade daquele que enviou o trabalho para análise. 

               
Passo Fundo (RS), 16 de março de 2015.
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