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7ª EDIÇÃO
A Pró-Reitoria de Extensão - PROEX, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Rondônia – IFRO, tem a honra de convidá-lo 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 2018.
4. Período para submissão de trabalhos: Até 10 de junho/2019
5. Prazo máximo para autores apresentarem as versões finais em caso de revisão ou
informações adicionais sugeridas pelos avaliadores: 10 de julho de 2019.
6. A Comissão do Conselho Editorial do InfoEXT decidirá o quantitativo de textos que será
publicado, o excedente será publicado na próxima edição.

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 A-4, 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.
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. Entende-se como referências o conjunto de
elementos retirados de documentos que devem fazer parte do texto e a sua listagem ater-se
exclusivamente a esse.
f) Caso o texto venha acompanhado de fotos, essas deverão ser enviadas no corpo 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, e ter sido
explicadas ao longo do texto. 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 (se houver) e anexar no sistema como documento suplementar.
i) Todo material submetido deve seguir criteriosamente os modelos/anexos.
j) Ater-se 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.
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) palavras-chave 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)
SUBTÍTULO1 (SE HOUVER)

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

Referências

1

Instituição de fomento (se houver).

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

Parágrafo: XXXX
Parágrafo: XXXX

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