
 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE SUBMISSÕES À REVISTA EXPRESSA EXTENSÃO 
 

 

A Revista Expressa Extensão é uma publicação semestral da Pró-reitoria de Extensão e Cultura da 

Universidade Federal de Pelotas que tem por missão ser um veículo para os debates que cercam o tema 
da Cultura interdisciplinar entendida como processo capaz de integrar a universidade com a sociedade.  
A Revista  aceita propostas de textos encaminhadas por colaboradores para uma das suas seções, 

conforme cronograma e condições expostos na chamada para submissão. Para tanto, as propostas devem 

ser enviadas para o endereço eletrônico expressaextensão@gmail.com, atendendo as seguintes 

especificações:  

1. Os trabalhos apresentados à Revista, assim como aqueles publicados, em qualquer de suas 

seções, são de inteira responsabilidade dos autores.  
2. Os artigos e relatórios devem conter entre 20.000 a 40.000 caracteres sem espaço, incluindo 

referências, legendas, resumo, abstract, palavras-chave, key words, notas, filiação dos autores. 

3. Apenas para os artigos, todos os autores devem ser doutores ou ao menos um doutor e demais, 

doutorandos. 

4. Os textos submetidos para a seção Memória Visual da Extensão devem ter entre 5.000 e 10.000 

caracteres sem espaço, incluindo referências, legendas, resumo, abstract, palavras-chave, key words, 

notas, filiação dos autores e conter até 10 imagens em jpeg. 

5. O número de caracteres da seção Entrevistas não pode exceder 20.000. 

6. Todo o trabalho submetido deve ser inédito e não poderá ter sido apresentado a outro periódico 

concomitantemente. 

7. Para efeito destas normas Artigos são textos que apresentam resultados de análise ou reflexão sobre 
questões atinentes à extroversão do conhecimento científico, em qualquer área do conhecimento. 
Portanto, deve ser um texto originado em trabalho científico que tenha entre suas finalidades, 
contemplar a aplicação do conhecimento gerado pela academia na sociedade.  

8. Para efeito destas normas Relatórios são textos que relatam processos, metodologias e resultados de 
trabalhos de extensão em andamento ou concluídos e que foquem, especialmente, a relação do 
processo extensionista com a sociedade.  

9. Para efeito destas normas Memória Visual da Extensão são ensaios sobre atividades de extensão no 
qual o registro visual seja predominante tanto como objeto da reflexão, como meio de registro de 
ações de extensão.  

10. Para efeito destas normas Entrevista são textos cujo conteúdo e entrevistado sejam exemplares para 
o debate sobre a finalidade e o processo da extensão na sociedade. Seção aberta na chamada para 
publicação a todos os extensionistas. 

11. Todos os textos devem ser digitados em fonte Times New Roman 12, com espaço entre linhas de 1,5, 

sem tab e com todas as margens de 3 cm .  

12. As notas deverão ser colocadas no rodapé e podem conter comentários críticos ou informações 

complementares ao conteúdo do corpo do texto. 

13. As referências devem constar no final do artigo.  

14. Todos os textos devem conter resumo e abstract de, no máximo, 250 palavras  e 03  palavras-chave 

em português e em inglês.  



 

15. As resenhas poderão ter entre entre 5.000 e 10.000 caracteres sem espaço, incluindo referências, 

legendas, resumo, abstract, palavras-chave, key words, notas, filiação do autor. 

16. A correção ortográfica e gramatical é indispensável e poderá ser fator de não homologação da 

submissão. 

17. Os textos poderão conter imagens e tabelas, desde que as fontes sejam devidamente mencionadas e 

autorizadas em total concordância com a legislação em vigor.  

18. A filiação dos autores (cargo/função na instituição a qual é filiado, titulação máxima e instituição de 

obtenção do título, endereço eletrônico) deve constar após as referências.  

19. Caso o trabalho tenha sido desenvolvido com apoio financeiro de alguma agência de fomento, esta 

deverá ser mencionada em nota de rodapé. 

20. Todos os trabalhos devem ser apresentados em Word for Windows.  

21. Todos os textos serão avaliados por dois pareceristas. Se os pareceres forem divergentes,  o Comitê 

Executivo da Revista enviará o trabalho a um terceiro consultor.  

22. Caberá aos editores a decisão sobre a publicação das submissões aprovadas pelos pareceristas. 

23. As referências devem obedecer a NBR 6023 com o título em itálico e apenas os elementos essenciais. 

24. Nas referências de fontes on-line é essencial que constem as informações sobre o endereço eletrônico, 

apresentado entre os sinais < >, precedido da expressão “disponível em” e a data de acesso ao 

documento, precedida da expressão “acesso em”.  

25. O envio de manuscritos implica a cessão de direitos autorais e de publicação à revista Expressa 

Extensão, que não se compromete a devolver as colaborações recebidas, bem como concordância 

com os termos da chamada e com estas normas. 
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