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A Revista Expressa Extensão, periódico da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de
Pelotas, receberá propostas a serem avaliadas para publicação em sua próxima edição, volume 28, n. 1 de 2023,
com o lançamento previsto para janeiro de 2023. As propostas devem ser apresentadas de acordo com as normas
de publicação da revista, conforme os itens abaixo:
 
Temática n. 1:

"SUSTENTABILIDADE: AGENDA 2030"

 

Sustentabilidade para funcionar deve servir para todas as pessoas. Hoje há grupos sociais que a ideia de
sustentabilidade não está abarcando. Os motivos são inúmeros: territoriais, sociais, culturais, humanos, etc. No
ano de 2012, no Rio de Janeiro na Conferência Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável, nasceram os
17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os ODS surgiram a partir da ideia de elaborar um
conjunto de objetivos para enfrentar os desafios ambientais, políticos e econômicos mais urgentes para o mundo
em que vivemos. Os objetivos são:
1. Erradicação da pobreza - Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.
2. Fome zero e agricultura sustentável - Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da
nutrição e promover a agricultura sustentável.
3. Saúde e bem-estar - Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades.
4. Educação de qualidade - Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.
5. Igualdade de gênero - Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.
6. Água limpa e saneamento - Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos.
7. Energia limpa e acessível - Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos.
8. Trabalho decente e crescimento econômico - Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e
sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos.
9. Inovação infraestrutura - Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e
sustentável, e fomentar a inovação.
10. Redução das desigualdades - Reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles.



11. Cidades e comunidades sustentáveis - Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros,
resilientes e sustentáveis.
12. Consumo e produção responsáveis - Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.
13. Ação contra a mudança global do clima - Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e
seus impactos.
14. Vida na água - Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares, e dos recursos marinhos para o
desenvolvimento sustentável.
15. Vida terrestre - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma
sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter a perda da
biodiversidade.
16. Paz, justiça e instituições eficazes - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas
em todos os níveis.
17. Parcerias e meios de implementação - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global
para o desenvolvimento sustentável.
Neste sentido, a revista Expressa Extensão, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de
Pelotas, lança à presente edição com a finalidade de dar visibilidade a projetos, experiências e ideias que
contemplem as mais diversas vivências em extensão que estejam inspiradas, promovam, relatem ou que
estimulem a implantação dos ODS nos mais diversos espaços. Contamos com a sua participação. 
 
1. SEÇÕES ABERTAS PARA SUBMISSÃO
 
Estão abertas para submissão as seções:
 
Entrevistas; Artigos; Memória Visual da Extensão; Ensaios sobre Extensão Universitária e Relatórios de
Projetos/Programas de Extensão
 
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. É a ação
e efeito de entrevistar ou ser entrevistado. Resulta de conversa registrada e transcrita tecnicamente sobre tema(s)
ou fato(s), entre duas ou mais pessoas, com finalidade específica de informar o público através de redação que
relata as perguntas e as respostas trocadas no decurso.
 
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.
 
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.
 
Entende-se por ensaio um texto que apresente reflexão sobre um ou mais aspectos sobre o conceito, objetivos ou
metodologias do tema (extensão universitária) ou que analise experiências ou resultados decorrentes de ações de
Extensão Universitária. O ensaio pode ser um texto crítico, que exponha as ideias do autor sem exaurir o
assunto. No entanto, deve conter fundamentação teórica.
 
Entende-se por relatório um texto que apresente e analise resultados de trabalhos de extensão. O relatório deve
descrever o projeto/programa em desenvolvimento ou concluído, os resultados parciais ou finais obtidos, bem
como a metodologia. Deve relatar os processos e ações desenvolvidas e o atingimento dos objetivos.
 



2. REGRAS GERAIS PARA SUBMISSÃO
 
Acessar a revista: http://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/expressaextensao
Acessar diretrizes para autores:
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/expressaextensao/about/submissions#authorGuidelines
Dúvidas: entrar em contato com a revista: expressaextensaoufpel@gmail.com
 
3. CRONOGRAMA
 

Volume e
número da
edição

Data limite para
submissão

Período de avaliação ad
hoc

Data de revisão e
diagramação
 

Data de
publicação
 

V. 28 / N. 1 2023 18 de
setembro de 2022

18 de setembro a 13 de
novembro de 2022

13 de novembro a 31 de
dezembro de 2022

Janeiro de
2023

 
 

(assinatura eletrônica)
Prof. Dr. Eraldo dos Santos Pinheiro

Pró-Reitor de Extensão e Cultura

Documento assinado eletronicamente por ERALDO DOS SANTOS PINHEIRO, Pró-Reitor, Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura, em 07/06/2022, às 17:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1729613 e o
código CRC F7DEB983.
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