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COMUNICADO Nº 2/REIT  CIES/IFRO, DE 29 DE AGOSTO DE 2017
CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
Informativo InfoEXT – ISSN 23181230
6ª EDIÇÃO  2017

A PróReitoria de Extensão  PROEX, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO, tem a honra
de convidálo a submeter trabalhos relacionados às atividades de extensão para publicação no Informativo InfoEXT.

1. O Informativo InfoEXT aceita para publicação relatos de experiências e textos informativos que apresentem resultados
inéditos de atividades de extensão, no processo de interação entre IFRO e Sociedade por meio de cursos, projetos e
programas de extensão, eventos técnico, social, científico, esportivo, artístico e cultural, favorecendo a participação da
comunidade externa e o atendimento às necessidades das demandas regionais.
2. A submissão dos trabalhos deverá ser realizada por meio de cadastro pelo site revista.ifro.edu.br na aba Informativo das
ações de Extensão – InfoEXT.
3. Poderão submeter trabalhos todos os servidores do IFRO e público externo que desenvolvem ou desenvolveram atividades
de extensão em articulação com o IFRO no ano de 2017.
4. Período para submissão de trabalhos: 30 de agosto a 27 de outubro de 2017.
5. Prazo máximo para autores apresentarem as versões finais em caso de revisão ou informações adicionais sugeridas pelos
avaliadores: 10 de novembro de 2017.

Normas para Publicação  Informativo InfoEXT

FORMATAÇÃO E NORMAS
a. Formatação: espaçamento simples entre linhas; tamanho 12; caracteres Arial; Word for Windows 6.0 ou mais recente;
formulário: papel A4, contendo as seguintes configurações de páginas: margem superior: 2 cm; margem esquerda: 2 cm;
margem inferior 2 cm; margem direita: 2 cm.
b. Os títulos do textos deverão estar centralizados, em negrito e letra maiúscula.
c. Os arquivos devem ser enviados sem identificação de autoria ou autores no corpo do texto, garantindo assim, o critério de
sigilo da avaliação por pares cega. A identificação dos autores deve ser feita somente no sistema em metadados da
submissão, assim como o campus de origem.
d. As correções ortográficas são de responsabilidade do autor, que deve submeter o trabalho SOMENTE após efetiva revisão
ortográfica.
e. As referências devem obedecer a NBR 6023. Entendese como referências o conjunto de elementos retirados de
documentos que devem fazer parte do texto e a sua listagem aterse exclusivamente a esse.
f. Caso o texto venha acompanhado de fotos, essas deverão ser enviadas no corpo do texto, deverão vir contextualizadas no
decorrer do texto, bem como, SEPARADAS e enviadas como DOCUMENTO SUPLEMENTAR no sistema, condicionadas
a impressão com resolução mínima: 1.024 x 768 pixels em formato JPG.
g. As imagens, tabelas e gráficos devem vir com legenda e crédito do autor. Devem ainda ser numeradas consecutivamente,
com legenda e fonte no canto inferior esquerdo, em fonte Arial, tamanho 10.
h. Todos os autores deverão enviar juntamente com seu texto, o termo de autorização de uso de imagem das pessoas que
aparecem nas fotos (se houver) e anexar no sistema como documento suplementar.
i. Todo material submetido deve seguir criteriosamente os modelos/anexos.
j. Aterse à palavra campus (singular em itálico) e campi (plural em itálico).
k. Os textos recebidos passarão por avaliação prévia dos editores, a fim de verificar sua pertinência ao foco em ações
extensionistas. Textos que não remetam à questão extensionista não serão aceitos pelo Editor Gerente do Informativo.
l. Após essa avaliação, os textos serão remetidos a dois pareceristas anônimos para a avaliação qualitativa. O prazo para a
emissão do parecer é de até 10 dias.
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m. Recebido o parecer, este é encaminhado para o autor do texto a fim de tomar ciência ou para que realize modificações
sugeridas.
n. Serão indeferidos pelo Conselho Editorial os textos enviados pelos autores que retornarem sem as devidas correções.
o. O texto modificado será avaliado novamente em função das alterações.
p. Os autores são informados sobre o andamento da avaliação e terão acesso a todos os pareceres sobre seu artigo, sem
identificação de autoria, através do SEER/OJS.
q. Após as avaliações, a equipe editorial fará a compilação dos textos que comporão o número em edição.

TEXTOS INFORMATIVOS
É uma produção textual com informação sobre um determinado assunto com objetivo de esclarecer sobre essa matéria.
d) Deve conter um resumo de no máximo 300 palavras, devendo ser apresentado em língua portuguesa, que deverá vir
acompanhada de três (3) palavraschave respectivamente.
e) O número de páginas não deve superar 04 laudas por texto.
RELATOS DE EXPERIÊNCIAS
É uma comunicação de atividade prática de determinado trabalho ou experiência. Deve apresentar um conjunto de informações,
que priorize o trabalho em grupo, o contexto social da atividade e intervenções que a ação causou na/para a sociedade enquanto
processo de interação mútua de aprendizagem, seja: histórica, política, cultural, linguística, geográfica, antropológica, ambiental,
entre outras.
O Informativo InfoEXT não se responsabiliza por eventuais casos de textos que contenham plágio total, parcial ou autoplágio
assim como a publicação das fotos nos textos. Cabe exclusivamente aos autores responder por danos morais ou materiais
judicialmente, inclusive aqueles gerados pelas imagens veiculadas.

MODELO DE TEXTO INFORMATIVO

TÍTULO DO TEXTO INFORMATIVO (letra maiúscula, centralizado e negrito)
[1]

SUBTÍTULO

(SE HOUVER)

Resumo: Máximo 300 palavras, espaçamento simples, devendo ser apresentado em língua portuguesa, acompanhado de três (3)
palavraschave. Não utilizar parágrafos e nem citações.
Palavraschave: Palavra 1; Palavra 2; Palavra 3. (separados por ;)
1°Parágrafo....(GRÁFICOS, IMAGENS E TABELAS)
2° Parágrafo

Referências

MODELO DE RELATO DE EXPERIÊNCIA
TÍTULO DO RELATO DE EXPERIÊNCIA(letra maiúscula, centralizado e negrito)
SUBTÍTULO (SE HOUVER)
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Parágrafo: XXXX
Parágrafo: XXXX

Referência
Obs: o nome de autores ou obras deverão ser referenciados em ordem alfabética a partir do sobrenome.

EXEMPLOS DE REFERÊNCIAS

Livro
(1 autor)
SCHÜTZ, E. Reengenharia mental: reeducação de hábitos e programação de metas. Florianópolis: Insular, 1997.

(2 autores)
DELEUZE, G.; GUATTARI, F. O antiedipo capitalismo e esquizofrenia. Lisboa: Assirio & Alvim, 1966.

(Mais de um autor)
BRITO, E. V. et al. Imposto de renda das pessoas físicas: livro prático de consulta diária. 6. ed. São Paulo: Frase, 1996.

Capítulo de livro

ASSIS, A. S. de. Uretrites gonocócica e de outras etiologias. In: NEVES, J. (Org.). Diagnóstico e tratamento das doenças
infectuosas e parasitárias. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1983, p. 450465.

Artigo de periódico

LEITÃO, D. M. A informação como insumo estratégico. Revista Brasileira da Informação, Brasília, v. 22, n. 2, p. 118123,
1989.

Dissertação / teses

LOPES, M. I. A internet e a busca da informação em comunidades científicas: um estudo focado nos pesquisadores da UFSC.
184 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) Universidade Federal de Santa Catarina, Programa de Pós graduação
em Ciência da Informação. Florianópolis, 2005.

Textos online

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Biblioteca Universitária. Normalização de trabalhos. Florianópolis,
2010. Disponível em: <http://www.bu.ufsc.br/modules/conteudo/index.php?id=14>. Acesso em: 19 maio 2010.
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BARRETO, Aldo de A. Perfil Facebook, 2010. Disponível em: <http://www.facebook.com/#!/aldo.barreto>. Acesso em: 20 set.
2010.

Obras em CDROM

PEDUZZI, M. Laços, compromissos e contradições existentes nas relações de trabalho da Enfermagem. In: CONGRESSO
BRASILEIRO DE ENFERMAGEM, 53., Curitiba, 2001. Anais. Curitiba, 2001. CDROM

Periódicos disponíveis por meio eletrônico

SOUZA, H.; RODRIGUES, C. A alma da fome é política. Jornal do Brasil [online], São Paulo, 12 set. 1993.
Disponível: http://www.geocities.com/athens/thebes/7046/fome.htm [capturado em 11 jul. 2001].

Referência

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Centro de Comunicação e Expressão. Florianópolis, 2012. Disponível
em: < http://www.abrapui.org/anais_2012/anaisnormas/>. Acesso em: 19 ago. 2014.
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Instituição de fomento (se houver).

Porto Velho – RO, 15 de agosto de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Andrea Francischini Leal, Técnico(a) em Assuntos Educacionais, em
29/08/2017, às 20:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0052581 e o código CRC
64BB491D.
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