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EXTRATO DO EDITAL Nº 084 / 2016 – UEPA

Edital de Chamada de Artigos para Publicação
na Revista MULTIPLICAÇÕES Vol. 06/2017
A Universidade do Estado do Pará, por meio da Pró-Reitoria de Extensão – PROEX,
torna público a chamada para submissão de artigos para compor o Volume 06 da REVISTA
MULTIPLICAÇÕES, ISSN 1809-4317.
Para publicação, serão aceitos artigos oriundos de projetos e programas aprovados entre
os anos de 2015 e 2016, vinculados à Pró-Reitoria de Extensão – PROEX/UEPA, sendo que a
publicação estará condicionada a pareceres dos membros do Comitê Editorial, caso haja
necessidade, também serão encaminhados para Avaliadores/Colaboradores Ad hoc.
O prazo para recebimento dos artigos é de 31/10/2016 a 19/11/2016;
O edital, na íntegra, estará disponível no site www.uepa.br e mais informações poderão
ser obtidas através do fone: (91) 3299-2227.
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EDITAL Nº 084 / 2016 – UEPA
Edital de Chamada de Artigos para Publicação
na Revista MULTIPLICAÇÕES Vol. 06/2017
A Universidade do Estado do Pará, por meio da Pró-Reitoria de Extensão – PROEX,
torna público a chamada para submissão de artigos para compor o Volume 06 da REVISTA
MULTIPLICAÇÕES, ISSN 1809-4317.
A revista MULTIPLICAÇÕE é publicação da Pró-Reitoria de Extensão – PROEX/UEPA.
Criada em 2004, tem por objetivo a difusão dos trabalhos de extensão, refletindo o pensar e o
fazer, marcados pela interação dialógica entre universidade/sociedade, realizada pela
comunidade acadêmica da UEPA.
Para publicação, serão aceitos artigos oriundos de projetos e programas aprovados entre
os anos de 2015 e 2016, vinculados à Pró-Reitoria de Extensão – PROEX/UEPA, sendo que a
publicação estará condicionada a pareceres dos membros do Comitê Editorial, caso haja
necessidade, também serão encaminhados para Avaliadores/Colaboradores Ad hoc.
I - Das Normas
1. Os artigos devem ser apresentados em arquivo do Word;
2. Página configurada em A4, com margens superior e esquerda 2,5 cm; margens inferior e
direita 2 cm;
3. Texto: Justificado, Fonte Times New Roman, corpo 12 e espaço simples;
4. Título e subtítulo: caixa alta, negrito, centralizado, corpo 12;
5. Autoria: à direita, espaçamento simples, com nome por extenso, sem abreviaturas. No caso de
mais de um autor, colocá-lo em linha diferente (logo abaixo), seguindo ordem de maior titulação,
em espaçamento simples. Informar em nota de rodapé os dados, em ordem de: titulação com
instituição, cargo e/ou função que ocupa na Universidade do Estado do Pará – UEPA e endereço
eletrônico (e-mail);
6. O artigo deverá conter, no máximo, 06 (seis) autores;
7. Resumo/abstract: fonte Times New Roman, tamanho 12, utilizando o máximo de 250 palavras,
em estrutura de parágrafo único, sem recuo na primeira linha. O espaçamento deverá ser simples
e justificado;
8. Palavras-chave/Keywords: Após o resumo, na linha seguinte, escrever Palavras-chave, em
fonte 12, negrito, alinhado à esquerda. Em seguida, listar no mínimo 3 (três) e no máximo 6 (seis)
Palavras-chave que identifiquem a área do resumo e sintetizem sua temática, as quais devem
iniciar com letras maiúsculas e separadas por ponto. Na linha abaixo, deve-se repetir o texto,
desta vez em inglês;
9. Os artigos deverão conter: INTRODUÇÃO: deve estabelecer com clareza o objetivo do
trabalho e trazer informações sobre as origens do projeto e público alvo, bem como referências
aos trabalhos bibliográficos mais recentes, nas quais tais revisões tenham sido apresentadas;
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MATERIAIS E MÉTODOS: a descrição dos métodos usados deve ser breve, porém
suficientemente clara para possibilitar a perfeita compreensão do trabalho; RESULTADOS: deve
trazer informações sobre os impactos do projeto na comunidade e ainda sobre os benefícios de
integração com ensino e a pesquisa. Deverão ser acompanhados de tabelas e material ilustrativo
adequado; DISCUSSÃO: deve ser escrita ao significado dos dados e resultados alcançados;
CONCLUSÕES/CONSIDERAÇÕES FINAIS: quando pertinente, devem ser fundamentadas no
texto; REFERÊNCIAS: a exatidão das referências é de responsabilidade dos autores. Elas devem
ser organizadas de acordo com as instruções da Associação Brasileira de Normas e Técnicas
(ABNT) NBR 6023 e ordenadas alfabeticamente no fim do artigo, incluindo os nomes de todos os
autores; O artigo deve conter, no mínimo 06 e no máximo, 10 laudas;
10. Citação direta com até três linhas: inserida no parágrafo, entre aspas;
11. Citação direta com mais de três linhas: aparece em recuo de 4 cm, parágrafo separado, corpo
11, espaço simples de entrelinhas;
12. Citação de fonte: sistema autor-data, conforme ABNT;
13. Nota de rodapé: corpo 10, digitadas dentro das margens e separadas do texto por espaço
simples de entrelinhas;
14. Referências: obrigatória ao final do texto, em ordem alfabética, corpo 12, Fonte Times New
Roman, espaço simples entrelinhas (ABNT – NBR 6023);
15. Número de páginas: à direita, no início da página; ocultar número na primeira página;
16. Gráficos, Imagens e Tabelas: devem ser enviados, juntamente com o artigo, em resolução mínima
de 300 DPI, legendados com fonte/créditos do autor, ter espaço/ local marcado no texto e ser
enviados em arquivos separados como anexos. As imagens ou fotografias deverão ter tamanho
padrão (420 x 297 mm).
IMPORTANTE: Os artigos devem conter, no máximo, 03 (três) ilustrações. O assunto do e-mail,
que constará o artigo a ser submetido deve ser identificado com o nome do principal autor.
II - Orientações para o Envio de Artigos
Os artigos deverão ser encaminhados em Microsoft Word 97-2003 ou superior. Anexar
arquivos em formato ZIP ou RAR, onde serão incluídas as figuras, tabelas e quadros, em JPG. Os
anexos deverão ser legendados, numerados e ter identificada a sua inserção no texto, por exemplo:
Figura 1; Quadro 2, Tabela 3.
III – Dos Prazos:
a) O prazo para recebimento dos artigos é de 20 (vinte) dias: de 31/10/2016 a 19/11/2016;
b) O período de avaliação dos artigos será de: 20/11 a 19/12/2016;
c) A confirmação do aceite ou rejeição do resumo pela comissão será enviada para o autor
principal por e-mail até o dia 20/12/2016;
d) Recursos: 21 a 22/12/2016;
e) Resultado final: 10/01/2017;
f) Os
artigos
deverão
ser
submetidos
on
line,
no
E-mail:
revistamultiplicacoes.proex@yahoo.com.br
Trav. Djalma Dutra, s/ nº – Telégrafo / CEP: 66.113-010
Fone: (91) 3244-4544 / 3299-2227
E-mail: proexuepa@yahoo.com.br

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA REITORIA
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

g) Mais informações pelos telefones: Fones (91) 3299-2279 e 3244-4544.
Políticas de Direitos Autorais
a) O envio de qualquer colaboração implica automaticamente a cessão total dos direitos
autorais a REVISTA MULTIPLICAÇÕES, compreendendo todos os direitos de autor necessários
para o uso da OBRA/PROJETO, por meio da qual a REVISTA MULTIPLICAÇÕES poderá
exercer, da forma como melhor lhe aprouver, o direito de utilizar, fruir e dispor da obra.
b) O conteúdo dos arquivos é de inteira responsabilidade dos seus respectivos autores. A
Comissão Científica e Organizadora reserva-se o direito de recusar liminarmente os arquivos que
não estejam de acordo com as normas, e ainda, se restringi ao direito de efetuar alterações de
ordem normativa, ortográfica e gramatical nos textos e de sugerir algumas modificações, com o
intuito de manter o padrão culto da língua, respeitando, contudo, o estilo dos autores.
c) O autor, no caso do uso de imagem de terceiros, deverá apresentar autorização de uso de
imagem, no ato da submissão do artigo. Na ausência da referida autorização, é obrigatório que a
face das pessoas esteja desfocada nas imagens.
V – Das considerações finais:
a) Os artigos são de inteira responsabilidade de seus autores/as não refletindo necessariamente a
opinião da revista;
b) Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Editorial da Revista.
VI– Política de Privacidade:
Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os
serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a
terceiros.
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