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A Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), por meio da Diretoria de Programas e 

Projetos (DPP) torna pública a chamada de artigos, relatos de experiência de 

extensão, documentos históricos e resenhas, nas temáticas informadas neste 

Edital para a Revista Universo & Extensão (Rev. Univ. Ext.), em sua 

reedição, no segundo semestre de 2011, como periódico de divulgação 

internacional em meio eletrônico, nos termos a seguir: 

1 - A Revista Universo & Extensão  tem a missão de divulgar a produção 

acadêmico-científica na área da Extensão, visando estimular o debate e a 

reflexão sobre os rumos da extensão universitária.  

2 – A periodicidade da revista é semestral, com edições em português e inglês, 

publicada nos meses de maio e novembro de cada ano.  

3 – O Comitê Editor discute e delibera questões organizacionais e 

administrativas relativas aos limites orçamentários necessários, à susten tação e 

manutenção da revista. 

4 – O Conselho Editorial discute, aprova e executa a política editorial da 

Revista Universo & Extensão, em consonância com a política de extensão da 

UFPA, assim como avalia e aprova os trabalhos a serem publicados.  

5 - Avaliadores anônimos, da UFPA e/ou externos, emitirão um parecer e  o 

Editor comunicará ao autor o não aproveitamento do trabalho ou as 

recomendações cabíveis. 

6 – Excepcionalmente, através de carta, a Revista Universo & Extensão 

convidará, para envio de trabalho, colaboradores de outras IES com produção 

acadêmica relevante na área da extensão cuja colaboração deverá obedecer à 

estrutura determinada nos itens 17 a 20. 

7 - As áreas temáticas predominantes são: Meio Ambiente Tecnologia e Produção. 

Trabalho, Saúde, Educação, Justiça e Direitos Humanos, Cultura e Comunicação. 
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8 - Os artigos, relatos de experiência de extensão e resenhas devem se  

caracterizar pela originalidade dos originais e inéditos, com exceção dos 

documentos históricos. 

9 - O Conselho Editorial terá o prazo de cinco (5) meses para responder ao 

autor sobre o conteúdo da avaliação. 

10 - Este Edital estabelece que, se as colaborações listadas no item anterior  não 

forem publicadas no prazo de 12 (doze) meses, seus autores estão liberados 

para fazê-lo em outra publicação ou deixá-los sob a responsabilidade da 

Revista Universo & Extensão, devendo, neste último caso, comunicar sua 

decisão à revista. 

11- Os autores licenciam seus direitos autorais à Revista Universo & 

Extensão.  

12 - A Revista Universo & Extensão, de nenhuma forma, remunera o(s) autor 

(es) do trabalho. 

13 - Nem a Revista Universo & Extensão, nem o Conselho Editorial, 

tampouco o Comitê Editorial tem responsabilidade sobre o conteúdo dos 

trabalhos, sendo este de prerrogativa exclusiva de seus autores;. 

14 - Os artigos, relatos de experiência de extensão, documentos históricos e 

resenhas serão recebidos em fluxo contínuo, resguardados o tempo e a 

manifestação explicitados no item 9. 

15-As contribuições para a Revista Universo & Extensão  devem ser enviadas, 

exclusivamente, para o e-mail: revistauniversoextensao@gmail.com. 

16 - O Conselho Editorial, eventualmente, pode convidar consultores ad hoc para 

auxiliar o Conselho Editorial na avaliação. 

17 - A estrutura gráfica da colaboração encaminhada deve atender aos seguintes 

requisitos: página tamanho A4, com 3,0 cm de margens superior e esquerda; 

2,0 cm de margens direita e inferior; letra no formato Times New Roman, 

corpo 12, para o texto; corpo 13 e negrito para as seções e corpo 16 para o 

título. Os artigos devem ter entre 10 a 15 páginas; os relatos de experiência de 

extensão entre 5 e 10 páginas. 

18 – Ilustrações como figuras, mapas, gráfico, tabelas, quadros e/ou fotografias devem 

estar inseridas no próprio texto, após a sua citação. 

19- O texto deve seguir a seguinte estrutura: Título e subtítulo (se houver); Nome do(s) 

autor (es) ; informações acadêmicas e institucionais do(s) autor(es); Resumo em 

português e em inglês e Palavras-chave; Introdução contendo o objetivo, ao final; 

Método, Resultado(s) e Conclusão. 

21- Os textos poderão ser enviados em português ou inglês. A tradução caberá à 

Revista Universo & Extensão . 

22 - As citações e as referências bibliográficas deverão ser feitas seguindo as normas da 

ABNT  ou de outra associação de renome internacional.   
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