ENVIO DE ARTIGOS E RELATOS DE EXTENSÃO PARA A REVISTA
COMPARTILHAR – 2ª EDIÇÃO - REVISTA DE EXTENSÃO DO IFSP
Edital nº 212 de 20 de março de 2017

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), por
meio de sua Pró-Reitoria de Extensão (PRX), torna público o processo para
submissão de Artigos e Relatos de Experiências de Extensão, de acordo com as
disposições deste edital, que retifica o edital 157 de 24 de fevereiro de 2017 no que
se refere à plataforma de submissão, conforme texto abaixo.
1. OBJETIVO
1.1. Este edital tem por objetivo receber Artigos de Extensão (Internos ou
Externos ao IFSP) e Relatos de Experiências de Extensão dos câmpus do
IFSP sobre ações desenvolvidas no ano de 2016, os quais serão, de acordo
com critérios pré-estabelecidos, inseridos na Revista Compartilhar - 2ª
Edição - Revista de Extensão do IFSP.
2. REQUISITOS
Para envio de Artigos relativos à Extensão, é necessário:
2.1.1. Ser servidor, docente ou técnico-administrativo, do quadro de pessoal
permanente ou discente de Instituições Públicas de Educação
Superior;
2.1.2. Possuir currículo cadastrado e atualizado nos últimos 6 (seis) meses
na Plataforma Lattes;
2.1.3. Ter participado de projetos ou programas de extensão, cuja indicação
deve constar no currículo cadastrado na Plataforma Lattes;
2.1.4. Estar cadastrado na Plataforma Eletrônica OJS (http://ojs.ifsp.edu.br).
Para envio dos Relatos de Experiências de Extensão, é necessário:
2.1.6. Ser servidor, docente ou técnico-administrativo, do quadro de pessoal
permanente do IFSP;
2.1.7. Possuir currículo cadastrado e atualizado nos últimos 6 (seis) meses
na Plataforma Lattes;
2.1.8 Ter participado de projetos ou programas de extensão no IFSP que
estejam cadastrados no Sigproj;
2.1.9 Estar cadastrado na Plataforma Eletrônica OJS (http://ojs.ifsp.edu.br).
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3. SUBMISSÃO DO MATERIAL
3.1. O cadastro e envio dos documentos serão feitos por meio da plataforma
eletrônica OJS (http://ojs.ifsp.edu.br);
3.2. O não cumprimento do item 3.1 deste edital acarretará na anulação da
submissão;
3.3. O manual para utilização do sistema OJS pode ser consultado sob o link
https://pkp.sfu.ca/files/ojs_em_uma_hora.pdf

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
4.1. Certificado de conclusão do curso de maior escolaridade;
4.2. PDF do Currículo na Plataforma Lattes atualizado nos últimos 6 (seis)
meses, cujo link deverá ser indicado no formulário de inscrição;
4.3. Comprovante de vínculo com a Instituição Pública de Ensino Superior;
4.4. Relato de Experiência ou Artigo na formatação exigida no item 5.

5. FORMATAÇÃO PARA A SUBMISSÃO DOS TRABALHOS
Para o envio dos Artigos:
5.1. Artigos apresentam os resultados de atividades de extensão devem conter,
necessariamente, fundamentação teórica, procedimentos metodológicos e
resultados alcançados. O texto deve conter de 7.500 a 15.000 caracteres
com espaços (aproximadamente de 2 a 4 páginas em tamanho A4, fonte
Times New Roman 12, entrelinha 1,5 com margens 2 cm), incluídos
Nome(s) do(s) Autor(es) (com formação ou vínculo com a Instituição e
Nome da Instituição que está vinculado), título, resumo, abstract, palavraschave, keywords, texto completo (1. Introdução; 2. Fundamentação teórica;
3. Metodologia; 4. Resultados e Análises; 5. Considerações finais) e
referências bibliográficas.
Para o envio dos Relatos de Experiência:
5.2. Relatos de experiência descrevem e/ou discutem experiências
desenvolvidas nas áreas temáticas da extensão e são compostos por
resumo e descrição das atividades desenvolvidas. O texto deve conter de
7.500 a 12.000 caracteres com espaços (aproximadamente de 2 a 3 páginas
em tamanho A4, fonte Times New Roman 12, entrelinha 1,5 com margens
2 cm), incluídos Nome(s) do(s) Autor(es) (com formação ou vínculo com a
Instituição e Nome da Instituição que está vinculado), título, resumo,
abstract, palavras-chave, keywords, texto completo (1. Introdução [com
fundamentação teórica e descrição/caracterização do Público atendido]; 2.
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Atividades Realizadas;
bibliográficas.

3.

Considerações

Finais)

e

referências

5.3. Idiomas para submissão: português;
5.4. Resumo: no idioma do artigo e em inglês;
5.5. Palavras-chave: no idioma do artigo e em inglês;
5.6. Imagens: os artigos devem conter no mínimo 3 ilustrações, uma vez que a
Revista é uma publicação ilustrada, com resolução entre 300 dpi e 600 dpi.
6. ANÁLISE DAS PROPOSTAS
6.1. A análise da documentação e homologação das submissões serão feitas
pela Pró-Reitoria de Extensão e encaminhadas aos avaliadores Ad-hoc.
6.2. As submissões receberão avaliação final composta de uma nota e o
conceito: “Recomendado” (R) ou “Não recomendado” (NR).
6.3. As submissões recomendadas (R) serão ordenadas pelas respectivas notas
(da maior para a menor) e comporão a edição da Revista Compartilhar - 2ª
Edição - Revista de Extensão do IFSP preenchendo-a na seguinte
proporção: 44 páginas para os Artigos e 30 páginas para os Relatos de
Experiência.
6.3.1. Os avaliadores poderão solicitar correções/adequações aos autores;
6.3.2. Caso não sejam atendidas as solicitações dos avaliadores, as
submissões serão classificadas como Não Recomendadas (NR).
6.4. Os demais trabalhos com conceito (R) que não forem contemplados nesta
edição por conta da limitação do número de páginas, se os autores
quiserem, poderão ser reapresentados para outras edições.
6.5. As propostas submetidas que não atenderem aos requisitos estabelecidos
no Item 3, 4 e 5 deste Edital não serão recomendadas (NR).
7. OBRIGAÇÕES E COMPROMISSOS
7.1. Os artigos devem ser originais e inéditos, considerando inédito o texto que
ainda não foi publicado em outro periódico científico.
7.2. Todos os textos enviados como colaboração à Revista Compartilhar - 2ª
Edição - Revista de Extensão do IFSP devem ser encaminhados
eletronicamente pelo sistema OJS.
7.3. Os textos devem seguir as normas brasileiras NBR 6023/2002 (referências),
NBR 10520/2002 (citações) e 6023/2003 (artigo em publicação periódica).
7.4. São permitidos trabalhos com até 3 co-autores além do autor principal.
8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Ao encaminhar textos à revista, o autor cede integralmente a essa
publicação seus direitos patrimoniais sobre a obra, permanecendo detentor
de seus direitos morais (autoria e identificação na obra), conforme
estabelece a legislação brasileira específica (Lei 9.610/98) e declara que o
trabalho é original e inédito, não tendo sido publicado em outra revista
nacional ou internacional.
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8.2. Caso o mesmo texto venha a ser publicado em outro periódico, nacional ou
internacional, o autor compromete-se a fazer menção à precedência de sua
publicação na Revista Compartilhar - 2ª Edição - Revista de Extensão do
IFSP, citando-se, obrigatoriamente, a edição e a data dessa publicação.
8.3. O trabalho publicado na Revista Compartilhar - 2ª Edição - Revista de
Extensão do IFSP é considerado colaboração e, portanto, o autor não
receberá qualquer remuneração para tal, bem como nada lhe será cobrado
em troca para a publicação.
8.4. O conteúdo e o teor dos textos publicados na Revista Compartilhar - 2ª
Edição - Revista de Extensão do IFSP são de responsabilidade de seus
autores.
8.5. Citações e transcrições são permitidas, mediante correta referência às
fontes originais.
8.6. Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos por meio do
e-mail: prx@ifsp.edu.br.
8.7. As dúvidas, os casos omissos e as situações não previstas serão dirimidos
pela Pró-Reitoria de Extensão.

9. CRONOGRAMA
9.1. O edital seguirá o seguinte cronograma:
Descrição

Data/Período

Publicação do Edital
Período de Submissão
Divulgação de Submissões
Homologadas (Parcial)
Prazo para Recurso
Divulgação de Submissões
Homologadas (final)
Análise das Submissões
Resultado da Classificação (Parcial)
Prazo para Recurso
Resultado da Classificação (Final)
Prazo para atendimentos das
solicitações dos avaliadores

24/02/2017
De 20/03 a 23/04/2017
28/04/2017
De 29/04 a 03/05/2017
05/05/2017
De 29/04 a 30/06/2017
05/07/2017
De 06/07 a 09/07/2017
12/07/2017
De 13/07 a 31/07/2017

Wilson de Andrade Matos
Pró-Reitor de Extensão
(assinatura no original)
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