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A Revista Eletrônica de Extensão 

 

UDESC em Ação esta sendo criada a partir deste 
ano de 2006, pela Pró-reitoria de Extensão, Cultura e comunidade da Universidade do 
Estado de Santa Catarina UDESC. O objetivo é divulgar a produção extensionista da 
Universidade e outros trabalhos de extensão de outras Instituições, propiciando a troca de 
experiências e saberes distintos, aberto a contribuições da comunidade científica nacional 
e internacional.   

A Revista Eletrônica de Extensão 

 

UDESC em Ação publica trabalhos inéditos, que 
contribuam para o estudo e o desenvolvimento científico, em português ou espanhol na 
forma de Artigos, Comunicações, Resenhas e Relatos de Experiências descritos como: 
a) Artigos: compreende textos que contenham relatos completos de estudos ou ações de 
Extensão concluídas. Contribuições destinadas a divulgar resultados de ações 
extensionistas inéditas. Por ações de Extensão entende-se: Programas, Projetos, Cursos, 
Eventos e Prestação de serviços.  
b) Comunicação: Relatos breves sobre tema relevante da atualidade na área de extensão.  
c) Resenhas: compreende análises críticas de livros, de periódicos recentemente 
publicados, sobre assuntos correlatos a extensão. 
d) Relatos de Experiências: relatos breves, a cerca de experiências vivenciadas na 
extensão.   

1  ESTRUTURA DOS TRABALHOS  

1.1  Elementos pré-textuais   

a) Título 

 

Deve ser conciso e claro expressando o conteúdo do tema, sendo o subtítulo 
dedicado às suas delimitações. O título e o subtítulo deverão ser apresentados em letras 
maiúsculas, fonte Times New Roman, tamanho 14, em negrito e centralizado.  

b) Autores 

 

Informar o nome do(s) autor(es), por extenso, evitando abreviaturas. No 
caso de mais de um autor, colocar um embaixo do outro, indicando a titulação e a filiação 
institucional de cada um, seguido do e-mail, em letras minúsculas, fonte Times New 
Roman, tamanho 12, em negrito e centralizado.  Separar o nome dos autores do título do 
artigo, com 2 espaços em branco.  

c) Resumo 

 

Os artigos submetidos em português deverão ter resumo no idioma original 
e em inglês. O resumo deve conter no mínimo 100 palavras e no máximo 250 palavras, 
fonte Times New Roman, tamanho 10, com entrelinhamento simples e precedido da 
palavra Resumo. Separar o resumo do nome dos autores, com dois espaços em branco.  



d) Palavras-chave  Termos indicativos do conteúdo do artigo. Destacar no mínimo três e 
no máximo seis palavras-chave, separando cada termo por ponto que deverão ser 
precedidos do termo Palavras-chave. Separar as palavras-chave do resumo, com um 
espaço em branco.  

e) Tradução do Título: Apresentação do título em inglês  

f) Tradução do Resumo (Abstract)  Apresentação do resumo em inglês  

c) Tradução das Palavras-chave (Keywords)  Tradução das palavras-chave em inglês.   

1.2 Elementos Textuais  

a) Texto 

 

Corpo do artigo estruturado de forma que apresente a introdução, o 
desenvolvimento e a conclusão. Para as citações de texto utilizar o sistema autor, data, e 
listar no final do texto as Referências em ordem alfabética.  No caso de divisão em 
seções, sua ordenação deverá seguir o sistema de numeração progressiva. O texto deverá 
ser apresentado utilizando a fonte Times New Roman, tamanho 12, com espaço 1,5 
entrelinhas.  

b) Elementos de Apoio  Notas, citações, tabelas, figuras, quadros, fotografias etc, devem 
ser limitadas ao mínimo indispensável.  Devem ser numeradas, separadamente na ordem 
em que forem inseridas no texto. Devem ser apresentadas de forma clara no local de suas 
inserções.  

c) Referências: A exatidão e adequação das referências a trabalhos que tenham sido 
consultados e mencionados no texto são da responsabilidade do autor.   

d) Anexos e Apêndices: Incluir apenas quando imprescindíveis à compreensão do texto.   

1.3 Elementos Pós-Textuais  

a) Agradecimentos 

 

Os agradecimentos e auxílios recebidos pelo(s) autor(es) podem ser 
mencionados no final do artigo.   

2 INFORMAÇÕES AOS AUTORES  

a) Os originais serão submetidos à aprovação de especialistas reconhecidos nos temas 
tratados. Os trabalhos serão enviados para avaliação sem a identificação de autoria.   

b) Os originais serão encaminhados aos avaliadores no menor tempo possível. O processo 
de seleção de artigos envolve avaliação de especialistas ad hoc e do Comitê Editorial, 
que deverá selecionar os títulos a serem publicados.  



 
c) A revista se reserva ao

 
direito de efetuar nos originais alterações de ordem normativa, 

ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua, respeitando, 
porém, o estilo dos autores. As provas finais não serão enviadas aos autores.  

d) Os trabalhos publicados passam a ser propriedade da Revista Eletrônica de Extensão 

 

UDESC em Ação .  

e) As opiniões emitidas pelo(s) autor(es) do artigo são de sua exclusiva responsabilidade.   

3 APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS  

a) Os artigos podem ter a extensão mínima de 10 (dez) e máxima de até 15 (quinze) 
laudas; as comunicações e os relatos de experiências extensão mínima de 2 (duas) e 
máxima de até 5 (cinco) laudas e as resenhas deverão ter a extensão máxima de até 2 
(duas) laudas.    

b) Os artigos deverão ser digitados em Word, Fonte Times New Roman. Observar as 
especificações descritas no item 1 

 

Estrutura dos Trabalhos. Deverão ser respeitados os 
parâmetros descritos a seguir para a digitação dos textos: Margem Superior, 2,5 cm; 
Inferior, 2,5 cm, à esquerda 3,0 cm e a direita 3,0 cm. Não paginar o artigo.  

c) Observar as seguintes normas da ABNT para apresentação dos artigos: apresentação de 
artigos em publicações periódicas (NBR 6022/2003), apresentação de citações em 
documentos (NBR 10520/2002), apresentação de originais (NBR 12256/2005), norma 
para datar (NBR 5892/1989), numeração progressiva das seções de um documento (NBR 
6024/2003), resumos (NBR 6028/2003), e Referências (NBR 6023/2002), bem como a 
norma de apresentação tabular do IBGE.  


