NORMAS PARA SUBMISSÃO E DIRETRIZES AOS AUTORES
Política Contra Plágio e más Condutas em Pesquisa
A detecção de plágio não é uma tarefa fácil. Porém, se identificado ou informado em qualquer fase de avaliação
será investigado e tratado com base nas orientações do Committee on Publication Ethics (COPE).
Missão
Nós da REVEXT temos o compromisso de divulgar trabalhos técnico-científicos originais, inéditos, resultantes
de pesquisas ligadas à comunidade em geral, com caráter de extensão universitária. E disponibilizar ao público
externo nossos conhecimentos adquiridos com o ensino e a pesquisa.
Análise Dos Artigos
A Comissão Editorial irá fazer uma prévia análise dos artigos submetidos, com o intuito de avaliar a adequação
às normas da revista, formulação do objetivo de forma clara, clareza da redação, fundamentação teórica,
atualização da revisão bibliográfica, coesão e coerência da metodologia, contribuição dos resultados, discussão
fundamentada em relação à literatura existente, qualidade das tabelas e figuras, se as conclusões são originais e
consistentes.
Os artigos científicos, a serem submetidos à Revext, devem ser de caráter inédito e obedecer às seguintes
orientações:
Da Composição Do Artigo:
Formatação:
 Mínimo de 12 e máximo de 18 laudas;
 Margens: 3 cm para esquerda e 2,5cm para as demais;
 Folha: A4;
 Fonte: Times New Roman;
 Tamanho da Fonte: 12 para o título e corpo do texto; 11 para resumo, citações e rodapé;
 Espaçamento entre linhas: 1,5 para o corpo do texto; simples para os demais casos.
Título
o Centralizado, Times New Roman 12.
o Deve representar o conteúdo e o objetivo do trabalho e ter no máximo 15 palavras, incluindo-se
os artigos, as preposições e as conjunções.
o Deve ser grafado em letras maiúsculas e em negrito.
o Deve ser iniciado com palavras chaves e não com palavras como "efeito" ou "influência".
o Não deve conter nome científico, exceto de espécies pouco conhecidas; neste caso, apresentar
somente o nome binário.
o Não deve conter fórmulas e símbolos.
o As palavras do título devem facilitar a busca do artigo por sites de busca.
o Subtítulo (centralizado logo abaixo do subtítulo, maiúsculo/minúsculo, negrito);
o Tabelas, figuras e gráficos deverão ser inseridos no texto, logo depois de citados.
Autores
o Nome(s) do(s) Autor(res) (Centralizado logo baixo do subtítulo ou título, negrito, 12,
maiúsculo/minúsculo);
o Serão aceitos apenas artigos com no máximo 3 (três) autores;
o Instituição (centralizado logo abaixo do(s) autor(res), negrito, 12, maiúsculo/minúsculo);
o E-mail (centralizado, sem negrito, 12, minúsculo);
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o Resumo (espaço simples, 11, logo abaixo do e-mail, justificado, máximo de 300 palavras
contendo uma introdução genérica, justificativa, objetivos, metodologia, resultados etc);
o Palavras - chave (máximo seis, fonte 11, logo abaixo do resumo);
o Corpo do Texto (“Introdução, desenvolvimento, conclusão”, logo abaixo das palavras – chave
seguindo as normas estabelecidas);
o Referências (ao final);
o Será permitido o envio de no máximo 02 (dois) artigos desde que o proponente seja apenas coautor no segundo.
Resumo/Palavras-chave
o O resumo e abstract não deverão exceder 300 palavras, contendo informações sucintas sobre o
objetivo da pesquisa, com uma introdução genérica, justificativa, materiais experimentais, os
métodos empregados, os resultados e a conclusão. As palavras-chave deverão vir ao final do
resumo e do Abstract. No máximo de seis palavras-chave que não estejam citadas no título.
Introdução
o Deve ser curta e destacar os propósitos para o qual o estudo foi realizado. Apenas quando
necessário citar estudos anteriores de relevância.
Métodos
o Devem ser suficientemente detalhados para que os leitores e revisores possam compreender
precisamente o que foi feito e permitir que seja repetido por outros. Técnicas-padrões precisam
apenas ser citadas.
Resultados
o Deve ser um relato conciso e impessoal da nova informação. Evitar repetir no texto os dados
apresentados em tabelas e ilustrações.
Discussões
o Devem ser curtas, concisas e restritas àqueles realmente necessários, e, no caso de órgãos de
fomento não usar siglas.
OBS:
 O uso de figuras, quando muito necessário à explicação, deverá se apresentar em escala de cinza;
 Não é permitido o uso de anexos nem apêndices;
 Se discente, o artigo deverá vir, obrigatoriamente, em co-autoria com um Professor Graduado;
 O artigo deve ter, obrigatoriamente, caráter de extensão (resultados de ações empíricas ou estudos
teóricos sobre a perspectiva da extensão).
Referências
As referências devem vir em ordem alfabética, alinhamento justificado. Listar todos os autores do trabalho. Os
títulos dos periódicos devem ser completos e não abreviados, com o local de publicação.
Artigos de periódicos
 SILVA, V. A.; ANDRADE, L. H. C. Etinobotânica Xucuru: espécies místicas. Biotemas, Florianópolis,
v. 15, n. 1, p. 45-57, 2002.
 SANTEIRO, T. V. Criatividade em psicanálise: produção científica internacional (1996-1998).
Psicologia: Teoria e Prática, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 43-59, jul./dez. 2000.
Anais
 REUNIÃO ANUAL DE PSICOLOGIA, 18., 1988. Ribeirão Preto. Anais... Ribeirão Preto: Sociedade
de Psicologia de Ribeirão Preto, 1988. 765 p.
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Resumo
 BRAGA, T. M. S.; KERBAUY, R. R. Hypertension: indications for an intervention program. In:
CHANGING BEHAVIOR: HEALTH AND HEALTHCARE, HEALTHPSYCHOLOGY, 5., 2001,
Scotland. Abstract... Scotland: European Health Psychology Society/British Psychological Society,
2001. p. 79.
Livros
 AZEVEDO, M. A.; GUERRA, V. N. A. Mania de bater: a punição corporal doméstica de crianças e
adolescentes no Brasil. São Paulo: Iglu, 2001. 386 p.
Capítulo de livro
 BANKS-LEITE, L. As questões lingüísticas na obra de Piaget: apontamentos para uma reflexão crítica.
In:
. (Org.). Percursos piagetianos. São Paulo: Cortez, 1997. p. 207-223.
 GRIZE, J. B. Psicologia genética e lógica. In: BANKS-LEITE, L. (Org.). Percursos piagetianos. São
Paulo: Cortez, 1997. p. 63-76.
Dissertação ou Ttese
 FANTUCCI, I. Contribuição do alerta, da atenção, da intenção e da expectativa temporal para o
desempenho de humanos em tarefas de tempo de reação. 2001. 130 f. Tese (Doutorado em Psicologia)
– Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2001.
CONTATOS

Os artigos devem ser enviados utilizando o seguinte link https://doity.com.br/submisso-de-artigosrevext até a data prevista na chamada (30 de junho).
Para dúvidas e informações entrar em contato através do e-mail proext@uneal.edu.br ou
telefones: (82) 3521-3341; (82) 9.8833-4258

2

