Normas para submissão de artigos
1. A Pró-Reitoria Acadêmica Adjunta de Extensão e Ação Comunitária (PROEX) do
Centro Universitário Cesmac aceita, como resultado dos projetos de extensão
comunitária, dos seus professores extensionistas, artigos que podem ser, após análise,
publicados na Revista Entre Aberta. Esses textos devem ser relevantes para a evolução
científica, cultural e comunitária, com ênfase na reflexão científica sobre as comunidades
pesquisadas.
2. A publicação dos textos estará condicionada a pareceres dos membros do Conselho
Editorial da revista. A seleção adotará como critério a originalidade do tema, a ênfase na
extensão comunitária, com o foco analítico em uma comunidade pesquisada, bem como
o caráter científico do artigo, em conformidade com as normas da ABNT.
3. Os artigos encaminhados à PROEX devem orientar-se pelas seguintes diretrizes:
Os trabalhos devem ter no mínimo 10 (dez) páginas e no máximo 30 (trinta),
incluindo gráficos, tabelas, figuras e referências;
Anexos e apêndices serão incluídos somente quando imprescindíveis à
compreensão do texto;
Ilustrações, tabelas e gráficos devem ser numeradas consecutivamente com
algarismos arábicos e encabeçadas pelo título, com o devido registro das
fontes;
Formatação: indicação dos Títulos (caixa alta e sem negrito); Margens: 3 cm
superior e esquerda e 2 cm inferior e direita; recuo de 1,25 cm no início do
parágrafo, recuo de 4 cm para as citações longas; uso de itálico para termos
estrangeiros e negrito para títulos de livros e periódicos;
As referências devem ser colocadas no final do artigo.
4. A estrutura do trabalho deve obedecer à seguinte sequência:
I.

Título (em caixa alta e em negrito);

II.

Nome do/a autor/a (indicar a titulação, o cargo e o nome da instituição que
trabalha, sem ultrapassar 03 linhas); Nomes dos/as extensionistas.

III.

Textos deverão ser acompanhados de resumos em português e inglês, não
ultrapassando 100 palavras, bem como de 03 a 05 palavras-chave, nos
mesmos idiomas;

IV.

Estrutura do artigo deve contemplar: introdução, desenvolvimento e
conclusão. No desenvolvimento enfatizar tanto o retorno acadêmico quanto
o retorno para a comunidade;

V. Referências - conforme normas da ABNT mais recentes.

