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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - IFAL 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX 

 

EDITAL DE CHAMADA PARA ARTIGOS DA REVISTA DE EXTENSÃO – 2ª edição 

 

A Pró-Reitoria de Extensão – PROEX, do Instituto Federal de Alagoas - IFAL, torna 
público que estão abertas as inscrições para apresentação de artigos que comporão a 
revista de extensão do IFAL, segunda edição, de acordo com as condições abaixo: 

 

1) Serão aceitas inscrições de artigos que tratem sobre ações de extensão realizadas 
no IFAL em 2013, conforme cadastro na PROEX. 

2) Os artigos descreverão sobre a ação de extensão realizada. 

3) Poderão inscrever artigos os servidores que coordenaram, orientaram, ou estiveram 
envolvidos com a gestão da extensão em 2013, e alunos bolsistas, conforme registro 
na PROEX. 

4) Os interessados não devem apresentar nenhuma pendência na PROEX acerca da 
ação de extensão referida. 

5) Os critérios de seleção levarão em conta as normas estabelecidas para a submissão 
de artigos, qualidade argumentativa do texto, normas ortográficas, relevância da ação 
extensionista, relevância do público atendido, vinculação com ensino ou pesquisa do 
IFAL, resultados obtidos. 

6) Como elementos identificadores deverão constar, além do título: o campus, o 
período de realização (mês de início e término), ano, comunidade envolvida, parcerias 
realizadas, nomes do coordenador/orientador e aluno(s) bolsista(s). 

7) No caso de artigo de servidores envolvidos com a gestão da extensão, relatar no 
mínimo: quantidade e discriminação das ações, comunidades, público, orientadores, 
coordenadores, alunos bolsistas e voluntários.  

8) Os artigos inscritos serão apreciados por consultores indicados pelo Conselho 
Editorial do IFAL. 

9) Os pareceres constarão como aceito, aceito com restrição e não aceito. 

9.1 Caso haja pelo menos um parecer com status NÃO ACEITO, o artigo será 
reprovado. 

9.2 Caso haja pelo menos um parecer ACEITO COM RESTRIÇÃO, o artigo será 
devolvido para correções dentro do prazo estabelecido no cronograma. 

9.2.1 Para artigo ACEITO COM RESTRIÇÃO será permitido apenas uma 
correção, sendo após remetido para o(s) avaliador(es) correspondente(s) e 
emitido parecer definitivo. 

9.3 Artigo com todos os pareceres ACEITO, ou aceitos após as correções 
solicitadas, será classificado para publicação, respeitando o limite de páginas da 
revista, e a maior pontuação obtida na soma das avaliações. 
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10) Serão publicados artigos tais que não ultrapasse o número de páginas da revista, 
conforme processo em licitação para a contratação de serviços. 

10.1 Os artigos deverão possuir número par de páginas, e ter no mínimo 4 e no 
máximo 10 páginas, incluindo as referências bibliográficas. 

10.2 Caso haja empate na pontuação final entre dois ou mais artigos, o desempate 
ocorrerá em benefício da ação que atendeu o maior número de público, conforme 
relatório registrado na PROEX. 

11) As normas gerais para a submissão dos artigos encontram-se dispostas no anexo I. 

12) O anexo I está composto no formato do texto final, bastando somente substituir 
seus termos para a composição do artigo (página tamanho 18 x 24 cm). 

13) A submissão de artigos será realizada exclusivamente através do link: 
http://kentron.ifal.edu.br/public/editais/proex/2014/inscricao.htm  

14 Do cronograma: 

a) Divulgação do edital de Chamada: 14 de abril de 2014 

b) Submissão dos artigos: 12 a 16 de maio de 2014  

c) Encaminhamento dos artigos para os avaliadores: 20 de maio de 2014  

d) Encaminhamento de parecer dos avaliadores: 20 de maio a 04 de junho de 2014  

e) Envio dos artigos aos autores para correções: 06 de junho de 2014  

f) Remessa à PROEX dos artigos revisados: 06 a 13 de junho de 2014 

g) Encaminhamento aos avaliadores para parecer final: 17 de junho de 2014 

h) Encaminhamento de parecer final dos avaliadores: 25 de junho de 2014  

i) Diagramação da Revista: 1º a 04 de julho de 2014 

j) Encaminhamento da arte para impressão: 08 de julho de 2014 

15) Caso haja atraso em alguma das etapas, as etapas seguintes manterão a 
quantidade de dias informada para sua realização, respeitando o reposicionamento de 
datas. 

16) A PROEX poderá estender o prazo de alguma etapa para além do cronograma, e 
neste caso prevalecerá o entendimento contido do item anterior. 

17) Caso sejam necessárias normas complementares, estas serão divulgadas como 
aditivos a este edital. 

18) O sítio do IFAL (www.ifal.edu.br) será o meio utilizado para quaisquer publicações 
relativas a este edital, devendo os interessados consultá-lo. 

19) Informações adicionais poderão ser obtidas na PROEX, telefones (82) 3194 -
1175/1179 e 8112-4470, ou pelo e-mail proex.ifal@gmail.com. 

 

  

Maceió-AL, 14 de abril de 2014. 

 

ALTEMIR JOÃO SECCO 
Pró-Reitor de Extensão 

http://kentron.ifal.edu.br/public/editais/proex/2014/inscricao.htm
http://www.ifal.edu.br/
mailto:proex.ifal@gmail.com

