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CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 0
TRABALHOS PARA COMPOR OS ANAIS DA 14ª JORNADA DE EXTENSÃO 

DA UEFS - "EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: 

 

A Pró-Reitoria de Extensão 
Projetos e Bolsas e da Coordenação de Eventos, juntamente com o Comitê Interno 
de Bolsas de Extensão - 
06/2020 para submissão de resumos
os Anais da 14ª Jornada de Extensão da UEFS

 

1. RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES
1.1. Antes de acessar o site para a inscrição, elabore seu Resumo Expandido
observando todas as recomendações destacadas na Chamada Pública 
nº. 06 / 2020; 

1.2. Os trabalhos deverão ser inscritos por meio eletrônico, diretamente no
endereço http://periodicos.uefs.br/index.php/AJEUEFS
completo, com inserção de figuras, imagens, fórmulas, ilustrações, gráficos ou 
tabelas, se for o caso, não ultrapasse 
limite máximo de caracteres)

1.3. Para realizar a inscrição do re
estar obrigatoriamente inscrito 
autor poderá apresentar apenas um
por trabalho, para o apresentador, constando o nome do autor e demais co
do trabalho inscrito e apresentado no evento;

1.4. Ao realizar a inscrição 
se enquadra (Cultura, Direitos Humanos, Educ
Ambiente, Saúde, Saúde e Trabalho, Tecnologia, Tecnologia e Produção e Trabalho
poderá selecionar apenas uma seção

1.5. Serão aceitos: trabalhos originais 
universitária de bolsistas PIBEX e/ou voluntários, cujos planos de trabalho estejam 
cadastrados na PROEX, através dos Programas e Projetos
nomes dos respectivos coordenadores/orientadores;

1.6. Os resumos expandidos ser
de Dados de Pareceristas da PROEX e
evento, os quais emitiram pareceres de 

1.7. As submissões de trabalhos ocorrerão 
hospedado no Portal de Periódicos
UEFS – SISBi <http://periodicos.uefs.br/
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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

COMITÊ INTERNO DE BOLSAS - CIBEX 

CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 06/2020 RESUMOS DE 
TRABALHOS PARA COMPOR OS ANAIS DA 14ª JORNADA DE EXTENSÃO 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: Desafios e Possibilidades

de Extensão - PROEX, através da Coordenação de Programas/ 
Projetos e Bolsas e da Coordenação de Eventos, juntamente com o Comitê Interno 

 CIBEX torna pública a Chamada Pública Simplificada nº 
2020 para submissão de resumos expandidos aos bolsistas PIBEX 

a 14ª Jornada de Extensão da UEFS. 

RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES 
Antes de acessar o site para a inscrição, elabore seu Resumo Expandido

observando todas as recomendações destacadas na Chamada Pública 

trabalhos deverão ser inscritos por meio eletrônico, diretamente no
http://periodicos.uefs.br/index.php/AJEUEFS. Assegure-se que o documento 

completo, com inserção de figuras, imagens, fórmulas, ilustrações, gráficos ou 
tabelas, se for o caso, não ultrapasse quatro laudas (mesmo não tendo alcançado o 
limite máximo de caracteres); 

Para realizar a inscrição do resumo expandido você deverá ser o autor 
estar obrigatoriamente inscrito na 14a Jornada de Extensão da UEFS

apenas um trabalho. Será emitido somente um certificado 
por trabalho, para o apresentador, constando o nome do autor e demais co

scrito e apresentado no evento; 

Ao realizar a inscrição indique a área temática em que o seu resumo expandido
Cultura, Direitos Humanos, Educação, Educação e Tecnologia, Meio 

Saúde, Saúde e Trabalho, Tecnologia, Tecnologia e Produção e Trabalho
poderá selecionar apenas uma seção; 

erão aceitos: trabalhos originais desenvolvidos no âmbito da extensão 
bolsistas PIBEX e/ou voluntários, cujos planos de trabalho estejam 

cadastrados na PROEX, através dos Programas e Projetos, acompanhados dos 
ivos coordenadores/orientadores; 

Os resumos expandidos serão submetidos a avaliadores que compõem o Banco 
de Dados de Pareceristas da PROEX e/ou integrantes da Comissão Científica

, os quais emitiram pareceres de aprovados ou reprovados; 

de trabalhos ocorrerão online, para isso, o cadastro no sistema 
Periódicos da UEFS, na página do Sistema de Bibliotecas da 

http://periodicos.uefs.br/> e posterior acesso, por meio de 
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/2020 RESUMOS DE 
TRABALHOS PARA COMPOR OS ANAIS DA 14ª JORNADA DE EXTENSÃO 

Possibilidades." 

PROEX, através da Coordenação de Programas/ 
Projetos e Bolsas e da Coordenação de Eventos, juntamente com o Comitê Interno 

CIBEX torna pública a Chamada Pública Simplificada nº 
aos bolsistas PIBEX para compor 

Antes de acessar o site para a inscrição, elabore seu Resumo Expandido, 
observando todas as recomendações destacadas na Chamada Pública Simplificada 

trabalhos deverão ser inscritos por meio eletrônico, diretamente no 
se que o documento 

completo, com inserção de figuras, imagens, fórmulas, ilustrações, gráficos ou 
(mesmo não tendo alcançado o 

você deverá ser o autor principale 
Jornada de Extensão da UEFS - 2020. Cada 

trabalho. Será emitido somente um certificado 
por trabalho, para o apresentador, constando o nome do autor e demais co-autores 

resumo expandido 
ção, Educação e Tecnologia, Meio 

Saúde, Saúde e Trabalho, Tecnologia, Tecnologia e Produção e Trabalho). Só 

âmbito da extensão 
bolsistas PIBEX e/ou voluntários, cujos planos de trabalho estejam 

, acompanhados dos 

que compõem o Banco 
Comissão Científica do 

cadastro no sistema 
da UEFS, na página do Sistema de Bibliotecas da 

e posterior acesso, por meio de login e 
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senha, são obrigatórios. 
acompanhar o processo de avaliação do 

1.8. Para acesso aos ANAIS DA JORNADA DE EXTENSÃO DA UEFS / AJEUEFS
Portal de Periódicos, faz-se necessário o cadastro de um 
anexo com o tutorial; 

1.9. Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a 
conformidade da submissão em relação a todos os itens
chamada. Desse modo, as submissões que não estiverem de acordo com as normas 
serão devolvidas aos 
<http://periodicos.uefs.br/index.php/AJEUEFS/about
de Submissão. O autor deve ler a Linha Editorial dos Anais da Jornada de Extensão 
da UEFS, foco e escopo, bem como 

 

2. CRONOGRAMA 

 

Publicação do Edital 

Período de Inscrição 

Período de Avaliação pelos pareceristas

Períodopara correção e devolução dos resumos 
autores 

Publicação 

 

3. REGRA GERAL 

2.1. O desenvolvimento do 
princípios de construção científica 
trabalho; 

2.2. O texto deve ser embasado em um referencial teórico
atualizado; 

2.3. Afirmações, opiniões e conceitos expressados nos artigos são de 
responsabilidade dos autores;

2.4. Deverá constar, no item “metadados” 
<http://periodicos.uefs.br/index.php/AJEUEFS/user/register
vínculo institucional e e-mail para contato. 
nomes deverão ser registrados nos “metadados” bem como no 
em arquivo em PDF a ser anexado

2.5. A submissão deve ser original e inédita e avaliada somente por esta 
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 Também será através do seu login e senha que poderá 
acompanhar o processo de avaliação do trabalho submetido; 

ANAIS DA JORNADA DE EXTENSÃO DA UEFS / AJEUEFS
se necessário o cadastro de um login e senha

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a 
conformidade da submissão em relação a todos os itensque compõem esta 

s submissões que não estiverem de acordo com as normas 
idas aos seus autores. Então,

http://periodicos.uefs.br/index.php/AJEUEFS/about> e fique por dentro da 
. O autor deve ler a Linha Editorial dos Anais da Jornada de Extensão 

da UEFS, foco e escopo, bem como Política de Privacidade. 

Publicação do Edital  29/10/2020

 30/10 a 

Período de Avaliação pelos pareceristas 19/11 a 3

para correção e devolução dos resumos pelos 
01 e02/12/2020

Dezembro /2020

O desenvolvimento do resumo expandido deve ser consistente, embasado em 
princípios de construção científica extensionista desenvolvida a partir do plano de 

O texto deve ser embasado em um referencial teórico-conceitual pertinente e 

Afirmações, opiniões e conceitos expressados nos artigos são de 
responsabilidade dos autores; 

everá constar, no item “metadados” 
http://periodicos.uefs.br/index.php/AJEUEFS/user/register> o endereço completo, 

mail para contato. Caso haja mais de um aut
nomes deverão ser registrados nos “metadados” bem como no resumo expandido

a ser anexado; 

A submissão deve ser original e inédita e avaliada somente por esta 
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e senha que poderá 

ANAIS DA JORNADA DE EXTENSÃO DA UEFS / AJEUEFS no 
senha, conforme  

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a 
que compõem esta 

s submissões que não estiverem de acordo com as normas 
Então, acesse 

e fique por dentro da Política 
. O autor deve ler a Linha Editorial dos Anais da Jornada de Extensão 

29/10/2020 

/10 a 18/11/2020 

9/11 a 30/11/2020 

01 e02/12/2020 

Dezembro /2020 

deve ser consistente, embasado em 
extensionista desenvolvida a partir do plano de 

conceitual pertinente e 

Afirmações, opiniões e conceitos expressados nos artigos são de 

everá constar, no item “metadados” 
o endereço completo, 

Caso haja mais de um autor, TODOS os 
resumo expandido, 

A submissão deve ser original e inédita e avaliada somente por esta publicação; 
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2.6. O resumo expandido
autores. 

 

4. APRESENTAÇÃO E FORMATAÇÃO

3.1. Arquivo on-line em formato 

3.2. Editor de texto: Word for Windows

3.3. Margens superior e esquerda: 

3.4. Fonte: Candara Tamanho 

3.5. Parágrafo: entre linhas 

3.6. Alinhamento Justificado

3.7. O resumo expandido deverá conter:

a) No mínimo, 3 (três)
Identificação dos autores, 

b) As figuras e tabelas
somatório total de figuras e tabelas será de 
+2 figuras; 4 figuras; ou qualquer outra combinação. As 
correspondentesas figuras e tabelas devem se inseridas no 
Tutorial em anexo). 

c) Título com letras maiúsculas, tamanho 12, em negrito, centralizado e ter, no 
máximo, duas linhas; após o titulo deverá ter um “*” para chamada junto com 
nomes (vide letra f). 

d) Palavras chaves: no mínimo três, no 
palavras do título. 

e) Autores último sobrenome e iniciais com chamada de números sobrescritos

 

Exemplos: 

 

Xavier, J. J. da S.1& Cardoso, F. H.

Ou 

 

Xavier, J. J. da S.1, Cardoso, F. H.

 

f)As chamadas devem trazer informações sobre o Curso, Departamento e citar se 
for bolsista. 
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resumo expandido submetido não pode ultrapassar o número de 

APRESENTAÇÃO E FORMATAÇÃO 

em formato A4; 

Word for Windows; 

erior e esquerda: 3 cm, margens inferior e direita: 2 cm

amanho 12; 

Parágrafo: entre linhas 1,5cm; 

ustificado; 

O resumo expandido deverá conter: 

3 (três) e, no máximo, 4 (quatro) laudas, incluindo 
, Texto, Tabelas, Figuras e Referências. 

tabelas devem ser encaminhadas em arquivos separados, o 
somatório total de figuras e tabelas será de 4 (quatro), 1 tabela +3 figuras

; ou qualquer outra combinação. As legendas
figuras e tabelas devem se inseridas no corpo do texto

Título com letras maiúsculas, tamanho 12, em negrito, centralizado e ter, no 
máximo, duas linhas; após o titulo deverá ter um “*” para chamada junto com 

no mínimo três, no máximo cinco, separadas por 

Autores último sobrenome e iniciais com chamada de números sobrescritos

& Cardoso, F. H.2 

, Cardoso, F. H.2, Cabral, P. A.1 

s chamadas devem trazer informações sobre o Curso, Departamento e citar se 

3 

submetido não pode ultrapassar o número de cinco 

2 cm; 

, incluindo Título, 

devem ser encaminhadas em arquivos separados, o 
1 tabela +3 figuras; 2 tabelas 

legendas e espaço 
corpo do texto. (vide 

Título com letras maiúsculas, tamanho 12, em negrito, centralizado e ter, no 
máximo, duas linhas; após o titulo deverá ter um “*” para chamada junto com 

, separadas por . . Não repetir 

Autores último sobrenome e iniciais com chamada de números sobrescritos. 

s chamadas devem trazer informações sobre o Curso, Departamento e citar se 
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Exemplos 

1- Discente Licenciatura em Música, Departamento de Letras e Artes 
Bolsista PIBEX. 

2- Discente Licenciatura em 
3- Professor Orientador, 

*Projeto de Extensão TÍTULO DO PROJETO

 

g) O texto deve conter Introdução, 
Considerações Finais. 

� Introdução: deverá conter a apresentação da temática/objeto, os objetivos e 
a justificativa para a realização da atividade extensionista. Na introdução 
devem ser citados os principais estudos e autores que 
“revisão de literatura”.

� Material e Métodos
que o leitor entenda os procedimentos utilizados. Quando for o caso, incluir 
as referências dos métodos utilizados.

� Resultados e Disc
obtidos incluindo gráficos e tabelas, em seguida a interpretação dos autores 
sobre os dados apresentados, debatendo as opiniões expostas com as 
existentes na literatura sobe o tema.

� Tabelas e/ou Figuras
quando utilizadas devem 
qualidade, de modo que possibilite uma reprodução legível, inseridas no 
texto e numeradas com algarismos arábicos. 

- Nas Tabelas, a legenda deve ficar acima (sem negrito) e nas Figuras, o título 
deve ficar abaixo (sem negrito). Evitar a apresentação dos mesmos dados
forma de Figuras e Tabelas.

- Tabelas devem ser encaminhadas em W
Roman, tamanho 1
inclusas no corpo do artigo, identificadas e numeradas e com a fonte

- Figuras devem ser encaminhadas em formato JPG com mínimo de 350 dpi e 
fontes Times New Roman
ilustrem a ação extensionista).

� Considerações Finais
resultados do estudo.

 

Feira de Santana, 29 de ou
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Discente Licenciatura em Música, Departamento de Letras e Artes 

Discente Licenciatura em Pedagogia, Departamento de Educação 
Professor Orientador, Departamento de Letras e Artes - UEFS

TÍTULO DO PROJETO (RESOLUÇÃO CONSEPE N. 

O texto deve conter Introdução, Material e Métodos, Resultados e

deverá conter a apresentação da temática/objeto, os objetivos e 
a justificativa para a realização da atividade extensionista. Na introdução 
devem ser citados os principais estudos e autores que embasam a pr
“revisão de literatura”. 

Métodos: deve ser conciso e suficientemente explícito
que o leitor entenda os procedimentos utilizados. Quando for o caso, incluir 

rências dos métodos utilizados. 
Discussão: devem conter, de forma sequencial, os dados 

obtidos incluindo gráficos e tabelas, em seguida a interpretação dos autores 
sobre os dados apresentados, debatendo as opiniões expostas com as 
existentes na literatura sobe o tema. 

Figuras: (fotografias, gráficos, desenhos) são opcionais, mas 
devem ser apresentadas em arquivos separados, com alta 

qualidade, de modo que possibilite uma reprodução legível, inseridas no 
texto e numeradas com algarismos arábicos.  

a legenda deve ficar acima (sem negrito) e nas Figuras, o título 
deve ficar abaixo (sem negrito). Evitar a apresentação dos mesmos dados
forma de Figuras e Tabelas. 

elas devem ser encaminhadas em Word (.doc) usando fonte 
, tamanho 12 e máxima Times New Roman, tamanho 14.

inclusas no corpo do artigo, identificadas e numeradas e com a fonte

Figuras devem ser encaminhadas em formato JPG com mínimo de 350 dpi e 
Roman, tamanho mínimo 10 ( fotos e figuras coloridas que 

ilustrem a ação extensionista). 

Finais: devem ser elaboradas com base nos
estudo. 

utubro de 2020. 
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Discente Licenciatura em Música, Departamento de Letras e Artes – UEFS. 

Pedagogia, Departamento de Educação – UEFS. 
UEFS, Bolsista CNPq. 

CONSEPE N. XX/XXXX). 

Resultados e Discussões e 

deverá conter a apresentação da temática/objeto, os objetivos e 
a justificativa para a realização da atividade extensionista. Na introdução 

embasam a proposta 

explícito, de modo 
que o leitor entenda os procedimentos utilizados. Quando for o caso, incluir 

devem conter, de forma sequencial, os dados 
obtidos incluindo gráficos e tabelas, em seguida a interpretação dos autores 
sobre os dados apresentados, debatendo as opiniões expostas com as 

são opcionais, mas 
apresentadas em arquivos separados, com alta 

qualidade, de modo que possibilite uma reprodução legível, inseridas no 

a legenda deve ficar acima (sem negrito) e nas Figuras, o título 
deve ficar abaixo (sem negrito). Evitar a apresentação dos mesmos dados na 

ord (.doc) usando fonte Times New 
, tamanho 14.devem estar 

inclusas no corpo do artigo, identificadas e numeradas e com a fonte 

Figuras devem ser encaminhadas em formato JPG com mínimo de 350 dpi e 
fotos e figuras coloridas que 

nos objetivos e 


