Histórico da Revista:
Criada em 1999, a Revista UFG é uma publicação da Pró-reitoria de Extensão
e Cultura da Universidade Federal de Goiás (PROEC) de periodicidade
semestral. Inicialmente de caráter temático e interdisciplinar, destinava-se à
divulgação de atividades produzidas na UFG no âmbito da pesquisa, do ensino
e da extensão. O Conselho Editorial, composto por professores das diversas
unidades acadêmicas da Universidade, selecionava os artigos dentro de um
tema, que era substituído a cada número da revista.
De 2006 a 2013, como publicação de divulgação científica e cultural, foi
restruturada em seções de dossiê, artigos e ensaio visual. Ainda com caráter
temático e com Conselho Editorial formado principalmente por docentes da
UFG, a revista ganhou novo design e novo escopo, passando a ser dirigida a
um amplo público regional e nacional. Neste período foi impressa, inicialmente,
em tiragem de 4000 e posteriormente 2000 exemplares, tendo sido distribuída
internamente na Universidade e externamente para bibliotecas e instituições de
todo o país. Durante oito anos a Revista UFG ganhou reconhecimento por sua
qualidade de conteúdo e de impressão. Com grande circulação nacional,
repercutiu ciência e a cultura, a partir de temas definidos pelo Conselho
Editorial.
Em plena expansão no cadastro das atividades de extensão, a PROEC se
deparou, ao longo dos anos, com uma realidade em que muitas vezes os
programas e as ações são conhecidos apenas pelos docentes e estudantes
membros da equipe executora, ou pelos parceiros e pelas próprias pessoas da
comunidade que participam dos projetos. Existe uma crescente demanda por
produção intelectual gerada pela extensão.
Somente o registro do que é produzido poderá ampliar o impacto social e
acadêmico da extensão. Com vistas a trabalhar esta situação, a Pró-reitoria
formou em 2014 uma nova Comissão Editorial com membros de reconhecida
expertise em extensão. Foi substituído o caráter temático da Revista,
permanecendo a interdisciplinaridade, agora com artigos distribuídos dentro
dos oito eixos temáticos da extensão universitária.
A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão no âmbito das
universidades implica em demanda por qualidade da extensão produzida. Esta
qualidade deve ser acompanhada por publicações em revistas qualificadas.
Para atender a política de valorização da Extensão, a Revista UFG passa a

apresentar, a partir de 2015 uma nova formatação com ênfase na qualificação
da Revista como um meio de divulgação científica dos conhecimentos gerados
pela extensão realizada nas diversas instituições de educação superior,
enfatizando a troca de conhecimentos que acontece entre a universidade e a
sociedade na extensão.
Estruturada com base nos oito eixos da extensão reconhecidos pelo Fórum de
Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior
Brasileiras, a Revista trouxe para seu Conselho Editorial Científico membros de
outras instituições nacionais e internacionais e passou a aceitar artigos escritos
em três idiomas, iniciando uma nova fase em seus dezesseis anos de
existência.
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Comunicação: Rosana Maria Ribeiro Borges
Cultura: Ana Guiomar Rêgo Souza
Direitos Humanos e Justiça: Ricardo Barbosa de Lima
Educação: Karine Nunes de Moraes
Saúde: Marcos André de Matos e Claci Fátima Weirichi Rosso
Trabalho: Nathalie de Lourdes Sousa Dewulf

Conselho Editorial Científico
Afrânio Mendes Catani (Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil) amcatani@usp.br
Ana Maria Rodino (Instituto Interamericano de Direitos Humanos, Costa Rica e
Universidade Nacional de La Plata, Argentina) - anamariarodino@gmail.com
Ardigò Martino (Alma Mater Studiorum Universita di Bologna, Centro Studi e
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e
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Itália)
ardigo.martino.unibo.it@gmail.com
Carlos Kater (Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil) carloskater@gmail.com
Demétrio de Azevedo Soster (Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz
do Sul, Brasil) - dsoster@uol.com.br
Dora Maria Ramos Fonseca de Castro (Instituto Politécnico do Porto, Escola
Superior de Educação do Porto, Porto, Portugal) - doracastro@ese.ipp.pt
Eduardo José Tavares Lopes (Universidade de Évora, Portugal) - el@uevora.pt
Lúcia de Fátima Guerra Ferreira (Universidade Federal da Paraiba, Brasil) guerra.luci@gmail.com

Ricardo Antunes (Universidade de Campinas, Campinas, Brasil) rantunes@unicamp.br
Sérgio Mattos (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Brasil) sasmattos@gmail.com

Pareceristas ad hoc
Convidados a cada edição da Revista, considerando sua expertise nos temas
tratados.
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Política Editorial
A Revista UFG é um periódico de publicação semestral, interdisciplinar, de
circulação nacional e internacional, que tem como missão contribuir para uma
reflexão que envolva a extensão universitária como produtora de conhecimento
científico e que, articulada com os processos de ensino e pesquisa,
proporciona a disseminação e promoção de novos conhecimentos produzidos a
partir de projetos e programas de extensão.
Aceita originais em português, espanhol e inglês, na forma de artigos originais
e do tipo revisão (review), resenhas e relatos de experiência, que podem ser
tanto específicos de uma determinada área do conhecimento, quanto
interdisciplinares, no que se refere à metodologia, teorização e bibliografia.
A Revista UFG terá seus volumes estruturados a partir dos oito eixos da
extensão:
12345678-
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Espera-se que a seleção de artigos espelhe uma composição que seja
interdisciplinar, de integração da academia com os outros segmentos da
sociedade (alunos, comunidade, técnicos e docentes) e que pelo menos um
dos autores tenha a titulação de doutor. O texto proposto deve ainda
contemplar a relação da extensão com seus aspectos científicos,
interdisciplinares e (apresentar uma / com uma) reflexão da práxis enquanto
construção acadêmica.
Serão publicados até três artigos em cada um desses eixos, totalizando um
mínimo de 14 artigos originais em cada volume. Poderão ainda ser incluídos 02
(dois) relatos de experiência; 01 (uma) resenha crítica e 01 artigo do tipo
review.
A Revista UFG não publica artigos que contenham plágio e/ou autoplágio.
A Revista UFG oferece acesso livre e imediato ao seu conteúdo,
disponibilizado de forma gratuita.

Normas para publicação
A avaliação é realizada pelo sistema duplo-cego de parecerista Ad Hoc e de
membros do Conselho Editorial Científico. Em caso de discrepância ou
divergência, um terceiro parecerista será consultado. Os textos publicados
expressam opiniões, resultados e pressupostos de exclusiva responsabilidade
de seus autores.
A submissão deve ser realizada enviando o trabalho e o termo de direito
autoral
(ver
modelo
no
site
da
Revista)
para
o
e-mail:
revistaufg2015@gmail.com
O texto poderá ser redigido em português ou espanhol. Deverá ser digitado em
programa Word for Windows, usando o formato DOC, em fonte tipo Times New
Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 (um e meio) entre linhas e parágrafo
com recuo de 2 cm na primeira linha. Configuração de página: 3 cm superior e
esquerda e 2 cm inferior e direita. Todas as folhas do original devem ser
numeradas na margem superior direita. O texto deverá ter um mínimo de
35.000 e um máximo de 50.000 caracteres com espaços, incluindo título,
resumos, palavras-chave e referências.
O título do artigo deve ter, no máximo, 12 palavras, digitado em fonte tipo
Times New Roman, caixa alta, em negrito, tamanho 14 na língua original do
artigo.
O artigo deve apresentar a seguinte estrutura: título em português; resumo
(máximo de 1.000 caracteres com espaços); três a cinco palavras-chave
separadas por ponto; título em inglês; abstract; keywords; título em espanhol;
resumen e palabras clave, nesta ordem.

O resumo deve apresentar o tema geral, o problema situado na comunidade,
objetivos, metodologia e principais resultados e conclusões.
Tabelas, quadros, gráficos e figuras (fotos, desenhos e mapas) serão
numerados na sequência em que aparecerem e sempre citados no corpo do
texto. Tabelas e quadros devem ser encabeçados por seu respectivo título. As
figuras trarão a sua legenda textual imediatamente abaixo. O autor do texto
deve informar os créditos referentes ao que utilizou no corpo do texto. Para
fotografias e imagens será necessário o envio de cessão de direitos autorais.
Não serão aceitas notas explicativas.
Todas as citações deverão ser apresentadas conforme a norma da ABNT NBR
10520/2002 informação e documentação-citações em documentos.
As indicações bibliográficas no corpo do texto deverão se resumir ao ultimo
sobrenome do autor, à data de publicação da obra e à pagina, quando
pertinente, conforme o exemplo: (NUNES, 2008, p. 32). Se o nome do autor
estiver citado no texto, indicam-se, entre parênteses, a data e a pagina.
As citações com mais de três linhas devem ter recuo à esquerda de 4.0 cm,
tamanho 10 e entrelinha simples, separando-as do corpo do texto com um
espaço antes e outro depois.
As citações com menos de 3 linhas devem ser incorporadas ao texto, entre
aspas: “.....”.
Usar itálico para expressões em destaque, termos estrangeiros e títulos de
livros e periódicos.
As referências bibliográficas deverão ser apresentadas ao final do artigo, em
ordem alfabética. Para ênfase ou destaque utilizar itálico e não negrito. As
referências deverão ser alinhadas somente à esquerda, em espaçamento
simples entre linhas. Consulte a norma da ABNT NBR 6023/2002 informação e
documentação-referências.
Exemplos:
a) Livro com um autor: SOBRENOME DO AUTOR, Nome do autor. Titulo do
livro em itálico. Cidade da editora: editora, ano.
b) Livro com dois autores: SOBRENOME DO AUTOR, Nome; SOBRENOME
DO AUTOR, Nome. Titulo do livro em itálico. Cidade da editora: editora, ano.
c) Livro a partir de 03 autores: SOBRENOME DO AUTOR, Nome et al. Titulo
do livro em itálico. Cidade da editora: editora, ano.
d) Capitulo de Livro: SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Titulo do capitulo. In:
SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Titulo do livro: subtítulo se houver. Numero
da edição. Cidade: editora, ano de publicação. Numero da pagina ou intervalo
utilizado. Caso o autor seja o mesmo do livro e do capitulo: SOBRENOME DO
AUTOR, Nome. Titulo do capitulo. In: ______. Titulo: subtítulo se houver.
Numero da edição. Cidade: Nome da editora, ano de publicação. Numero da
pagina ou intervalo utilizado.

e) Artigo de periódico: SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Titulo do artigo (sem
destaque), Titulo do periódico em itálico, volume e numero do periódico,
Numero da pagina ou intervalo utilizado, data de publicação.
f) Anais: SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Titulo do artigo: subtítulo se
houver. In: NOME DO EVENTO, numero da edição do evento, ano da
realização do evento, cidade de realização do evento. Tipo de publicação
(Anais ou Resumos ou Proceedings), Cidade de publicação: Instituição editora,
ano de publicação. Numero da pagina ou intervalo utilizado.
g) Internet: SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Titulo: subtítulo se houver.
Disponível em: < >. Acesso em: dia, mês (abreviado até a terceira letra, exceto
maio) e ano.
h) Tese: SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Titulo: subtítulo se houver. Ano de
defesa. Numero total de folhas. Tese (Doutorado em “área do curso‟) – Nome
da Faculdade, Nome da Universidade, cidade da Instituição, ano.
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Processo de Avaliação por Pares
Artigo submetido à Revista UFG será lido inicialmente pela Comissão Editorial
da Revista que, considerando estar de acordo com a política editorial do
periódico, os encaminhará para a apreciação de dois pareceristas integrantes
do Conselho Editorial Científico ou pareceristas consultores ad hoc, num
processo de avaliação duplo cega. Os pareceristas serão pessoas de
reconhecida competência sobre as temáticas abordadas nos trabalhos
submetidos, compondo um grupo diversificado regional e institucionalmente. O
parecer final quanto à publicação será emitido pela editora chefe, podendo ser
este subsidiado por parecer da editora executiva da Revista UFG.

No processo de revisão, se for o caso, as/os autoras/es serão contatadas/os
para complementar ou esclarecer informações textuais, de conteúdo ou de
referências.
Os aspectos considerados na avaliação dos trabalhos incluem, entre outros:
aspectos gramaticais, linguísticos e estilísticos; relevância, atualidade e
originalidade do tema abordado; a interação da academia com outros
segmentos da sociedade, parcerias e interdisciplinaridade; a definição da
questão principal a ser abordada, caracterizando o público alvo da ação de
extensão, demonstrando o bom conhecimento dos sujeitos participantes da
atividade, a coerência da metodologia com os objetivos esperados,
demonstrando que é adequada para que estes objetivos sejam alcançados; a
estrutura do trabalho, considerando todos os itens necessários; o
desenvolvimento e a avaliação realizada para acompanhamento das
atividades; apresentação de indicadores que demonstrem a eficácia da ação de
extensão; a conclusão deve evidenciar perspectivas de apropriação do
conhecimento por parte da comunidade e contribuição na formação acadêmica
dos estudantes que participaram da equipe executora .
Todos os textos deverão observar rigorosamente as regras gramaticais e as
normas de padronização da Revista.
Os trabalhos submetidos terão três possibilidades de resultado após a
avaliação:
a) Aceito: o trabalho é programado para publicação.
b) Aceito com modificações: o trabalho deve sofrer alterações a serem feitas
pelos autores, atendendo ao prazo estipulado para isso. Caso isso não ocorra,
o trabalho será devolvido ao(s) autor(es) como rejeitado.
c) Rejeitado: o trabalho é recusado.
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