
  
 

 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS APLICADAS E EDUCAÇÃO 
ASSESSORIA DE EXTENSÃO 

 
Edital de Chamada Pública nº 01/2017 

 
Convida e estabelece normas para participação da submissão de artigos no 
livro Extensão no Vale do Mamanguape: interfaces entre saberes e 
conhecimentos. 
 
A Assessoria de Extensão do CCAE juntamente com a comissão organizadora 
do livro torna pública a abertura do presente edital que estabelece as normas e 
convida os/as interessados/as para participação, por meio da submissão de 
artigos, para o livro comemorativo dos 10 anos da Extensão Universitária na 
UFPB/Campus IV. 
 

Temática geral 

A proposta do livro é disponibilizar para a comunidade uma Coletânea de 

Artigos cujos registros teórico-vivenciais culminem das articulações entre as 

práticas extensionistas do campus IV e as experiências com as comunidades 

do Vale do Mamanguape, nas seguintes áreas temáticas de maior expressão: 

 

1. Comunicação 

2. Cultura 

3. Direitos Humanos e Justiça 

4. Educação 

5. Meio Ambiente 

6. Saúde 

7. Tecnologia e Produção 

8. Trabalho 

 

Submissão dos artigos:  

1. O livro publicará artigos escritos em língua portuguesa; 

2. Cada participante poderá inscrever apenas 1 (um) trabalho proveniente de 

ações de extensão realizadas no âmbito da UFPB/CCAE, relacionado ao Fluxo 

Contínuo de Extensão (FLUEX – registrado até 08 de setembro de 2016, no 

SigProj), Programa de Bolsas de Extensão (PROBEX) ou Programa de 

Extensão (PROEXT) do ano de 2016. 

3. Cada artigo poderá ter no máximo 03 autores; 

4. Os artigos deverão ser enviados para o endereço eletrônico 

livrodaextensao@gmail.com até às 23h55m do dia 22 de maio de 2017; 

5. O trabalho deverá ser submetido sem identificação de qualquer espécie. 

Juntamente ao trabalho, deverá ser enviada uma carta solicitando a submissão 
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do artigo, contendo os seguintes dados: título do artigo submetido, título do 

projeto de extensão ao qual está vinculado ao artigo submetido, período de 

existência do projeto (desde quando); nome do/a autor/a e do co-autor/a, local 

e atuação profissional, titulação, endereço eletrônico, telefone para contado e 

um mini currículo (até 4 linhas) apenas do autor principal. 

 

Formatação dos artigos: 

6. O trabalho deverá obedecer a todas as condições descritas a seguir: 

a) Editor de textos – Word do Office 2003 ou posterior; 

b) Número de páginas – mínimo de 08 e máximo de 10 páginas;  

c) Configuração das páginas – margens: superior e esquerda, 3 cm; inferior e 

direita, 2cm; tamanho do papel – 16x22cm; 

d) Fonte – Times New Roman, tamanho 12;  

e) Formato do parágrafo – recuo especial: primeira linha, 1,25cm; espaçamento 

entre linhas: simples;  

f) As páginas devem ser numeradas (inferior da página/direita).  

g) Figuras e material gráfico somente poderão ser em preto e branco e deverão 
ser incluídas como parte integrante do texto. Cada figura e material gráfico 
deve ter um número e o título colocado abaixo, centralizada, em Times New 
Roman 10 pt. As fontes ou notas explicativas devem configurar abaixo do título; 
h) O título do trabalho deve estar no início da primeira página, justificado ao 
centro, fonte 14 e negrito;  
i) Os títulos das seções devem vir sem recuo, com numeração arábica (com 
número sem ser seguido de ponto), em negrito e maiúsculo apenas no início. A 
numeração não deve incluir as referências. Entre o parágrafo anterior ao 
subtítulo e entre o subtítulo e o parágrafo posterior devem ser deixadas duas 
linhas em branco; 
j) Dentro do texto, a designação de títulos de livros deve vir em itálico 
(maiúscula apenas no início, exceto em caso de nomes próprios); e a de 
artigos de periódicos, entre aspas. 
k) Palavras que não sejam da língua portuguesa deverão vir em itálico; 
l) Orientação geral para citações: ABNT NBR 10520:2002; 
m) As referências bibliográficas completas dos/as autores/as citados/as 
deverão ser apresentadas em ordem alfabética, no final do texto, de acordo 
com as normas da ABNT NBR 6023:2002;  
n) As notas de rodapé deverão ser numeradas e colocadas no pé da página, 
utilizando comando automático do editor de textos; 
o) O texto deverá ser devidamente revisado pelo autor. 
 

Avaliação dos artigos  

Serão publicados os artigos aprovados pelo comitê científico do livro que será 

constituído por avaliadores ad hoc, internos e externos, mestres e doutores. 

Serão publicados no máximo 28 artigos. 

 

Cronograma: 

06 de abril de 2017 Lançamento da chamada 

De 22 de abril a 22 de maio de 2017 Entrega de artigos 

Setembro de 2017 Previsão de publicação do livro 

 



 

Disposições gerais  

1. Não haverá cobrança nem tampouco remuneração para a participação nesta 

chamada pública.  

2. Os participantes, ao efetivarem suas submissões, concordam com todas as 

regras explicitadas neste Edital e autorizam a publicação do/s trabalho/s no 

livro e demais meios de divulgação estipulados pela Comissão Organizadora, 

sendo os únicos responsáveis pela autoria e conteúdo apresentado.  

3. Os autores cederão os direitos autorais dos trabalhos submetidos, a título 

gratuito, funcionando a submissão do trabalho como prévia e expressa 

autorização exigida pela Lei nº 9.610/1998.  

4. Maiores informações poderão ser obtidas pelo correio eletrônico: 

livrodaextensao@gmail.com 

5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão organizadora do livro.  

 

 

Mamanguape-PB, 22 de novembro de2016. 

 

Comissão Organizadora 
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