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1. DA ABERTURA DA CHAMADA. 
 

A Pró – Reitoria de Extensão (PROEX), da Universidade Federal Alagoas (UFAL), torna pública, através deste 

Edital, a abertura do processo de chamada para submissão de manuscritos científicos (carta pedagógica, crônica 

dissertativa, relato de experiência e artigo científico) a comporem a Edição Especial nº 09, ano 2022, Vol. 11, da 
Revista Extensão em Debate (REXD). Esta edição tem como escopo a seguinte temática “ATIVIDADES 

CURRICULARES DE EXTENSÃO: OFERTAS E VIVÊNCIAS”. 
 
 

2. DO PERÍODO E DO PROCESSO DE SUBMISSÃO DOS MANUSCRITOS NA BASE DE 

DADOS DA REVISTA:  
 

2.1- Para esta edição, serão  aceitos os manuscritos submetidos entre os dias de 25 de setembro e 14 de outubro 

do corrente. 

 
2.2- Esta Edição Especial visa divulgar a produção científica vinculada à temática “Atividades Curriculares de 

Extensão: ofertas e vivências” contemplando as ações desenvolvidas tanto pela UFAL como por outras 

Instituições de Ensino Superior/IES públicas e privadas. 
 

2.3-  Os manuscritos submetidos em data posterior ao previsto no item anterior serão formalmente tratados 

seguindo procedimento editorial de edição  regular da Revista. 

 
2.4 - A submissão de qualquer manuscrito é totalmente online, por meio de cadastro pelo portal da revista: 

encurtador.com.br/gwCS7.   
 

2.5 - Não serão aceitos, em hipótese alguma, manuscrito/s enviado/s por e-mail. 

 

2.6 - A submissão dos trabalhos manuscritos implica na autorização para sua publicação integral, sem qualquer 
ônus para a UFAL.  

 

2.7 - Os conceitos e afirmações contidas nas produções textuais submetidas são de inteira responsabilidade do/s 
autor/es.  

 

2.8- A submissão dos manuscritos implica na total adesão pelo/a autor/a aos ditames da política editorial da 
Revista. 

 

 

3. DOS MANUSCRITOS E DOS CRITÉRIOS DE PUBLICAÇÃO. 
 

3.1- Estão abertas para submissão as seguintes seções: 

 

 

 

 

 



3.1.1 Carta Pedagógica: Noções conceituais e estruturais do gênero para este Periódico. 
 

A carta, como uma das formas de comunicação mais antigas entre as pessoas, tem em sua estrutura textual, a 

facilidade para pessoas descreverem, com leveza, sobre fatos mais diversos acerca do seu cotidiano, além de 

opinar sobre acontecimentos e registrar as mais diversas mensagens.  
 

O aspecto pedagógico do gênero carta, nesta seção, objetiva a que se discorra sobre a práxis educativa, a partir 

de uma perspectiva de interação, característica do próprio gênero, no sentido de descrever o cotidiano das 
pessoas envolvidas em ações de extensão, opinar sobre acontecimentos e registrar as mais diversas formas de 

aprendizado e troca de saberes durante a aplicação da ação extensionista juntos a comunidades. 

 
Quanto à estrutura textual deste gênero, dentre outros aspectos: 

 

I. NÃO PODERÁ INCLUIR IMAGENS, TABELAS OU QUALQUER OUTRA INFORMAÇÃO 

GRÁFICA; 
II. Poderá conter experiências extensionistas concluídas ou em andamento. 

 

3.1.2 Crônica Dissertativa: Noções conceituais e estruturais do gênero para este Periódico. 

 

A crônica, muito utilizado nos meios de comunicação, dentre eles revistas, é um gênero que visa narrar fatos, 

divertir o leitor e /ou levá-lo a refletir criticamente sobre determinado assunto, por meio de textos curtos e 
utilizando-se de uma linguagem, além de objetiva, próxima ao coloquial, nos limites contextuais fático-

semânticos para quem se pretende narrar. 

 

Dentre suas diversas modalidades, a crônica dissertativa é aquela que possui sua estruturação com o intuito tecer 
opinião explícita do autor sobre dado assunto, em que este apresenta uma visão mais pessoal e subjetiva da 

realidade acerca do fato por ele narrado/comentado, escrito em 1ª do singular ou 3ª pessoa do plural.  

 
O/a cronista extensionista, com maior autonomia literária, dada pelo gênero, (utilizando jogos de palavras, 

conotações, dentre outras expressões linguísticas) poderá abordar fatos do cotidiano e detalhes do dia a dia de 

suas ações extensionistas, sem, contudo, deixar se atentar para elementos mínimos da norma culta da Língua, ao 

passo de poder escrever com proximidades ao coloquial.  
 

3.1.3 Relato de Experiência: Noções conceituais e estruturais do gênero para este Periódico. 

  
O relato de experiência, como uma categoria textual de caráter narrativo, descritivo e reflexivo, que busca 

descrever vivências relevantes /significativas que contribuam para  áreas diversas do conhecimento, em sua 

estrutura textual, dentre outros aspectos: 
 

I. Poderá conter tabelas, gráficos, fotos, imagens de qualquer gênero, extensão do arquivo .jpg ou .jpeg, 

tamanho máximo de cada arquivo de 5Mb. Estes/as deverão conter um título. 

II. DEVE OBSERVAR AS QUESTÕES ÉTICAS, como exposição de nomes e experiências de pessoas.  
III. Poderá conter experiências extensionistas concluídas ou em andamento. 

 

3.1.4 Artigo científico: Noções conceituais e estruturais do gênero para este Periódico. 
 

Os artigos, enquanto textos que apresentam resultados de análise ou reflexão sobre questões atinentes à 

extroversão do conhecimento científico, em qualquer área do conhecimento, poderão, em sua estrutura textual, 
dentre outros aspectos, conter: 

 

I. Trabalhos com tabelas, gráficos, fotos, imagens de qualquer gênero ou de fórmulas matemáticas e 

químicas deverão inserir no formato de imagem, extensão do arquivo .jpg ou .jpeg, tamanho máximo de 
cada arquivo de 5Mb; 

II. Figuras, imagens ou ilustrações inseridas no texto, devendo conter o título ou legenda, acima da 

imagem, com fonte Times New Roman, tamanho 10. E abaixo, a fonte da imagem, com tamanho 10. 
III. Neste formato podem ser submetidos trabalhos que apresentem experiências extensionistas concluídas 

ou em andamento. 

 

 



 

3.2- Da Formatação texto-estrutural dos manuscritos: 

 

3.2.1 - Todos os manuscritos obedecerão às normas gerais de formatação textual, contidas em cada template, 

disponíveis por gênero. A seguir, são apresentadas regras gerais de formatação, conforme normas da ABNT 
para todos os manuscritos desta Edição. 

 
FORMATO FOLHA MARGEM FONTE/ 

TAMANHO 

ESPAÇAMENTO PALAVRAS-

CHAVES 

Word. (doc) A4 Superior e esquerda= 3cm 

Inferior e direita= 2cm 

Times New Roman 

Tamanho 12 

1,5cm, sem espaço 

entre os parágrafos. 

03 a 05 

palavras 

 

3.2.2- Em específico, cada gênero deverá possuir: 

 
GÊNERO Nº DE PÁGINAS LIMITE DE 

AUTORIA/COAUTORIA 

LINK PARA TEMPLATE 

Carta Entre 03 a 05 páginas Até  03( três) autores, com 
exceção do/s orientadores/as 

encurtador.com.br/fpCFJ 

Crônica Entre 02 a 04 páginas Até  03( três) autores, com 

exceção do/s orientadores/as 

encurtador.com.br/ajwy4 

Relatos 

de experiência 

Entre 08 a 12 páginas Até  05( cinco) autores, com 

exceção do/s orientadores/as 

encurtador.com.br/pqEQR 

Artigo científico 

 

Entre 10 a 15 páginas Até  05( cinco) autores, com 

exceção do/s orientadores/as 

encurtador.com.br/pqEQR 

 
4. DO CRONOGRAMA: 

 

ATIVIDADES DATAS/PERÍODO 

Submissão dos trabalhos, pelos autores, no sistema da revista. 
28/09/2022 a 28/10/2022. 

Avaliação Editorial dos trabalhos. 
24/10/2022 a 28/10/2022. 

Período de correções requeridas aos autores, se houver 24/10/2022 a 11/11/2022. 

Revisão de Português e de Layout. 14/11/2022 a 18/11/2022. 

Publicação da Edição. Até o dia 25/11/2022. 

 

5. DAS ORIENTAÇÕES GERAIS E LINKS DE ACESSO: 
 

5.1- Acessar a revista: http://www.seer.ufal.br/index.php/extensaoemdebate/index  

5.2 - Cadastrar-se como autor/a: https://www.seer.ufal.br/index.php/extensaoemdebate/user/register 

5.3-Acessar diretrizes para autores: encurtador.com.br/nszHV  

5.4-Submeter a produção textual: encurtador.com.br/gwCS7 

5.5-Os demais casos omissos em relação ao objeto deste Edital poderão ser analisados por um dos membros da 

Equipe Editorial da Revista, mediante envio das eventuais dúvidas a partir dos contatos a seguir: 

Fones: (82) 3214 -1305/1077. E - mail: revistaextensaoemdebate@gmail.com 

 

Maceió - AL, 28 de setembro de 2022. 

 

 

 

Janda Maria Alves de Alencar. 
Vice-Presidência do Conselho Editorial da Revista/ Pró-Reitor de Extensão. 

 

Ma. Thaís Telles Queiroz Lira 

Dr. Alex Sousa de Oliveira 

Editores-chefes/Responsáveis. 
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