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CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE TEXTOS PARA A REVISTA DE EXTENSÃO DO IFES 
 
 
A Pró-Reitoria de Extensão convida os servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Espírito Santo a submeterem textos relacionados a projetos e programas de extensão do Ifes 

desenvolvidos nos anos de 2015 e 2016. A publicação será impressa e bilíngue (português/inglês), com 

previsão de lançamento para setembro de 2016. Serão selecionados até 15 textos, em duas etapas: 

habilitação e classificação, conforme o que está disposto a seguir. 
 

 

1 – REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO 
 

Alertamos aos autores que observem atentamente as normas de elaboração abaixo descritas. Textos que não 

estiverem em conformidade com as indicações da revista serão desabilitados e não participarão da etapa de 

seleção. 

 

1.1 – Objeto 
 

O texto deverá se referir diretamente a apenas um programa de extensão do Ifes ou, alternativamente, a 

apenas um projeto de extensão do Ifes, podendo tratar também das ações formalmente vinculadas ao 

referido programa ou projeto. 

 

O programa ou projeto de extensão ao qual se refere o texto deverá ter sido cadastrado antes de 31/04/2016, 

conforme edital de cadastramento institucional vigente na época, devendo ter algum conjunto de atividades 

efetivamente executadas entre 01/01/2015 e 31/04/2016. 

 

1.2 – Proponente 
 

O proponente é o responsável pela submissão do texto para esta chamada, devendo ser obrigatória e 

concomitantemente: 

I) um dos autores; 

II) servidor do Ifes e; 

III) membro da equipe executora do programa ou projeto ao qual o texto se refere. 

 

1.3 – Forma de inscrição 
 

A forma de inscrição será apenas por envio de arquivo de texto (em formato DOC, DOCX, ODT ou RTF) 

anexado à mensagem de e-mail, destinada ao endereço eletrônico da Edifes (editora@ifes.edu.br), por meio 

do sistema institucional de e-mail (http://webmail.ifes.edu.br). 
 

Além do arquivo em anexo, contendo o texto inscrito para publicação, a mensagem de e-mail deverá conter 

as seguintes informações: 

 

a) no campo “Assunto”: 

I) título do programa ou projeto ao qual se refere o texto (podendo ser abreviado); seguindo da 

expressão “– Inscrição – Revista de Extensão do Ifes – 01/2016”; 
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b) no corpo da mensagem: 

I) título do texto; 

II) nome completo dos autores do texto, indicando a qual instituição está filiado cada autor, se 

houver filiação; 

III) título do programa ou projeto ao qual se refere o texto; 

IV) nome completo do coordenador do programa ou projeto ao qual se refere o texto; 

V) nome completo do proponente; 

VI) e-mail do proponente; 

VII) telefone para contato com o proponente. 

 

Para confirmação da entrega, o proponente deverá ativar, nas “Opções de acompanhamento” da mensagem 

no sistema institucional de e-mails, o recurso de “Solicitar de confirmação de entrega”. Caso o proponente 

não ative este recurso, eventuais erros na transmissão da mensagem poderão impedir a efetivação de sua 

inscrição, sob sua única e exclusiva responsabilidade, não cabendo recurso. 

 

1.4 – Período de submissão 
 

As mensagens de e-mail com os arquivos em anexo deverão ser entregues na caixa de e-mails da Edifes 

entre 07/04/2016 e 09/05/2016 (conforme dados da mensagem de confirmação de entrega emitida pelo 

próprio sistema institucional de e-mail). 

 

1.5 – Formatação 
 

O arquivo de texto deverá ser formatado com os seguintes atributos: 

 

I) fonte: Times New Roman; 

II) tamanho da fonte: 12 pts.; 

III) espaço entre linhas: simples; 

IV) tamanho das margens: superior, inferior e direita iguais a 2 cm e margem esquerda igual a 3 

cm. 

 

As demais características de formatação poderão ser de escolha do proponente, desde que não prejudiquem 

a legibilidade do texto. 

 

1.6 – Apresentação do texto 
 

O texto deverá ter um cabeçalho com as seguintes informações: 

 

I) título do programa ou projeto ao qual se refere o texto; 

II) nome completo do coordenador do programa ou projeto ao qual se refere o texto; 

III) nome completo do proponente; 

IV) e-mail do proponente; 

V) telefone para contato com o proponente. 

 

O cabeçalho deverá ser seguido de: 

 

I) título do texto; 

II) nome completo dos autores do texto, indicando a qual instituição está filiado cada autor, se 

houver filiação. 

 

Após o título do texto e da identificação dos autores deverá estar o corpo do texto. 

 

O corpo do texto deverá ter entre 1.500 e 2.500 caracteres com espaço, conforme contagem realizada pelo 

próprio software de edição de texto. O cabeçalho do texto, o título do texto e os nomes dos autores não 

fazem parte do corpo do texto para efeitos de contagem de caracteres. 
 

1.7 – Estilo do texto 
 

O texto deverá ser redigido no gênero reportagem, descrevendo os principais fatos do programa ou projeto. 

Devem-se evitar termos excessivamente técnicos (explicando-os, quando houver necessidade) e jargão 

técnico-científico específico. 

 



A proposta é informar resumidamente ao público geral sobre a motivação do projeto ou programa, quais 

foram as interações com a sociedade externa e os públicos atendidos, como as suas atividades foram 

desenvolvidas e os principais resultados e impactos obtidos. 

 

1.8 – Imagens 
 

Além do arquivo com o texto, deverão ser anexadas 5 (cinco) fotos do projeto em alta resolução. As imagens 

deverão estar necessariamente relacionadas a alguma das etapas de execução da atividade (preparação, 

desenvolvimento e/ou resultados). 

 

 

2 – REQUISITOS PARA SELEÇÃO 
 

Apenas os textos que cumprirem todos os requisitos para habilitação serão avaliados para fins de seleção. 

 

Os textos habilitados serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: 

 

2.1 – Relevância do projeto ou programa de extensão ao qual se refere o texto 
 

Considerando os impactos na sociedade e no próprio Ifes, a partir do conteúdo do texto, serão observados 

os seguintes critérios e informações: 

 

I) descrição de relacionamento, parcerias e transformações produzidas com grupos sociais 

específicos e organizações externas ao Ifes; 

II) quantidade de pessoas, comunidades e/ou organizações externas e municípios atendidos; 

III) quantidade de parceiros internos entre os campi e Cefor; 

IV) quantidade de estudantes do Ifes e de cursos técnicos e/ou de graduação do Ifes envolvidos; 

V) descrição dos impactos na formação dos estudantes que protagonizaram atividades sob 

orientação no âmbito do programa ou projeto. 

 

2.2 – Qualidade do texto 
 

Serão avaliados os seguintes atributos: 

I) clareza; 

II) capacidade de síntese; 

III) adequação ao estilo. 

 

2.3 – Qualidade das imagens 
 

Serão avaliados os seguintes atributos: 

I) qualidade da imagem em termos de resolução, elementos, enquadramento, iluminação e foco; 

II) pertinência e adequação das imagens em relação ao projeto. 

 

 

3 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Os textos selecionados serão submetidos às adequações necessárias para a inclusão na Revista (preparação 

e revisão) e, posteriormente, traduzidos para a língua inglesa. 

 

Cada proponente selecionado receberá um número de exemplares a ser definido. 

 

Os textos não poderão infringir direitos autorais e/ou outros direitos de propriedade de terceiros, assim 

como a divulgação de imagens deverá ser autorizada. 
 
 

 

Renato Tannure Rotta de Almeida 

Pró-reitor de Extensão 
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