Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Universidade Federal de Roraima
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Extensão

Edital N.° 069/2016-PRAE/ASSESSORIA TÉCNICA

A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Extensão (PRAE) da Universidade Federal de
Roraima, no uso de suas atribuições legais, em consonância com as diretrizes para a
extensão, torna público o Edital e convida a comunidade acadêmica e demais
instituições brasileiras e estrangeiras para participar do primeiro processo seletivo para
submissão de artigos destinados à Revista Nova Amazônia.
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1
Os
trabalhos
deverão
ser
encaminhados
para
o
e-mail
revistanovaamazonia@gmail.com, impreterivelmente, no período de 29 de setembro a
25 de outubro.
2. DAS NORMAS EDITORIAIS PARA AS PUBLICAÇÕES NA REVISTA NOVA
AMAZONIA
A revista “Nova Amazônia”, disponível em versão eletrônica e impressa, é uma
publicação de conteúdo multicultural, apartidário, científico, educativo e democrático,
que divulga os artigos inéditos relacionados aos projetos, programas e experiências de
Extensão Universitária realizadas no âmbito das universidades públicas e privadas no
Brasil e no exterior, destacando atenção especial aos cadastrados na Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis e Extensão (PRAE) da Universidade Federal de Roraima.
A publicação tem o objetivo de aproximar a comunidade acadêmica da população, por
meio de textos didáticos, infográficos, imagens e outros recursos gráficos, que
apresentam os resultados das ações de Extensão, bem como a cultura e os diálogos
com os diversos grupos sociais, os quais encontram-se em contato, direto ou indireto,
com as práticas de extensão universitária.
A revista terá periodicidade semestral, podendo ter uma edição especial por ano, de
acordo com a disponibilidade financeira, recursos humanos e técnicos. Cada edição
poderá apresentar as seguintes editorias relacionadas à Extensão:
•

Educação;

•

Cultura;

•

Direitos Humanos e Justiça;

•

Questões Urbanas;

•

Questões Rurais;

•

Comunicação;

•

Meio Ambiente;

•

Saúde;

•

Tecnologia;
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•

Trabalho;

Os eixos temáticos poderão ser agregados ou excluídos em cada edição, haja vista que
é de fluxo contínuo.
DO CONSELHO EDITORIAL
O Conselho Editorial (CE) é presidido pelo Pró-reitor de Assuntos Estudantis e
Extensão e será composto pelos seguintes membros:
•

Seis representantes docentes da UFRR;

•
Um representante técnico-administrativo da UFRR, indicado pela Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis e Extensão;
•

Dois representantes das demais instituições públicas de Roraima;

•

15 membros convidados de outras instituições de ensino do Brasil e do Exterior.

O Pró-reitor de Assuntos Estudantis e Extensão lançará Edital a cada dois anos para
professores e técnicos interessados em participar do Conselho Editorial da Revista. Os
demais representantes do CE serão convidados por e-mail ou documento oficial e terão
o prazo de até 15 dias para responder a solicitação da Pró-Reitoria, tendo em vista o
calendário editorial da Revista.
Caso não haja resposta ao convite no prazo estipulado, a Pró-Reitoria reserva-se o
direito de escolher um membro que esteja alinhado (a) às áreas da Extensão.
Os membros do Conselho terão mandato de dois anos, podendo haver uma
recondução. A atividade de Conselheiro Editorial é voluntária, portanto, sem ônus para a
PRAE/UFRR, podendo ser contabilizada como regime de trabalho.
O Conselho terá o prazo de, no máximo, 15 dias para avaliar os artigos enviados para
publicação na Revista;
Se o trabalho submetido não for avaliado no prazo determinado, o (a) professor (a) ou
técnico-administrativo será destituído do Conselho, ficando sob a responsabilidade da
PRAE/UFRR a indicação de um substituto (a) para a função.
Os conselheiros e substitutos serão nomeados por portaria.
DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO EDITORIAL
Compete ao Conselho Editorial:
•
Avaliar criticamente os trabalhos inscritos no Edital, observando se atende aos
temas a que foram submetidos;
•
Aprovar ou vetar obras que não sigam as regras previstas nas normas e
diretrizes da Revista;
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•
Emitir um parecer a respeito das imagens inscritas nos trabalhos, verificando se
os arquivos estão em alta resolução e apresentam composição, tratamento e
enquadramento corretos;
•

Aprovar o projeto gráfico da Revista Nova Amazônia;

•
Deliberar sobre a substituição temporária ou permanente dos membros que
residem em Roraima, em caso de falta subsequente e não justificada;
•
Decidir sobre os casos omissos em editais e demais normas relacionadas à
Revista;
O conselheiro poderá ser substituído se apresentar conduta eticamente incompatível
com suas funções.
O membro residente em Roraima que faltar uma reunião, ao justificar aos demais o
motivo da sua ausência, deverá indicar um representante para substituí-lo no Conselho.
Caberá ao presidente do Conselho:
•

Convocar e presidir as reuniões do Conselho;

•

Exercer poder disciplinar no âmbito do Conselho Editorial;

•

Orientar e deliberar sobre as pautas das reuniões do Conselho Editorial;

•
Designar outro membro do Conselho para conduzir as reuniões em caso de
ausência justificada;
•
Cobrar o envio e a correção apurada dos trabalhos a serem publicados na
Revista;
•

Informar as questões de editoração ao Conselho.

Caberá aos membros do Conselho:
•

Participar de todas as decisões do Conselho Editorial;

•

Auxiliar o presidente do Conselho Editorial no cumprimento de suas tarefas;

•
Representar o Presidente em suas ausências e impedimentos, quando por ele
nomeados previamente;
•

Atuar de forma propositiva e participativa em todas as atividades do Conselho.

DA ORIENTAÇÃO EDITORIAL DA REVISTA NOVA AMAZÔNIA
Os textos submetidos à publicação deverão ser inéditos, atuais, acessíveis e atraentes
ao grande público, tendo em vista que a proposta do periódico é democratizar o
conteúdo acadêmico para a sociedade e aproximar a Universidade da população.
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Os trabalhos apresentados para a publicação devem ser escritos de forma objetiva,
clara e acessível, a fim de atender a toda população interessada nos conteúdos
produzidos pela Universidade.
Serão aceitos somente trabalhos escritos em língua portuguesa, adequados ao padrão
do Novo Acordo Ortográfico, com normatização atualizada da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) e com imagens coloridas contendo qualidade acima de 300
dpi;
Os artigos deverão ter no mínimo 5 (cinco) e no máximo 8 (oito) páginas, com as
imagens e demais elementos gráficos, com referências incluídas;
Serão aceitos no máximo 8 (oito) artigos por revista;
Os artigos deverão ter no máximo 3 (três) autores;
Os artigos deverão ser entregues nos formatos e especificações seguintes:
•
O arquivo deverá ser entre em dois formatos: DOC e PDF;
•
Tamanho da página deverá ser A4;
•
A fonte utilizada no texto deve ser Arial, Fonte tamanho 12, justificado,
espaçamento 1,5; margens 2,5 cm;
•
Serão aceitas apenas as ilustrações que tiverem qualidade necessária para uma
boa reprodução gráfica (acima de 300 dpi);
•
Se o autor do artigo não for o mesmo das imagens, deverá encaminhar ao
Conselho declaração que autoriza o uso das imagens, bem como os devidos créditos
do proprietário do referido direito;
•
O artigo deverá conter título centralizado, nome do autor abaixo do título e
alinhado à direita, nota de rodapé contendo um breve currículo do autor, imagens ou
ilustrações, texto corrido com subtítulos e referências bibliográficas;
•
As ilustrações ou imagens deverão estar contidas no texto e também em um
arquivo separado (JPEG ou PNG);
•
As tabelas e gráficos deverão estar em arquivo separado, no mesmo e-mail, no
formato doc.
•
Os grifos deverão ser, obrigatoriamente, em negrito.
•
Todos os arquivos de imagem e ilustrações deverão ser legendados, com
fonte/créditos do autor;
•
Os arquivos e as declarações deverão ser enviados para o e-mail
revistanovaamazonia@gmail.com.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As afirmações e opiniões expressas nos artigos são de inteira responsabilidade dos
seus autores e não refletem, necessariamente, a opinião do Conselho Editorial da
Revista Nova Amazônia, nem da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Extensão.
O (s) autor (es) que submeter artigo ao Conselho Editorial deverá encaminhar
declaração informando que autoriza a publicação e o ineditismo da obra, além de uma
declaração de direitos autorais das imagens e do artigo.
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A Revista não se responsabiliza por conflitos entre autores, financiadores,
patrocinadores e outros eventualmente envolvidos e/ou citados nos textos decorrentes
de diferenças/divergências de interesses.
Os casos omissos serão deliberados pelo Conselho.

Boa Vista 29, de setembro de 2016.

Vladimir de Souza
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis e Extensão
PRAE/UFRR
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ANEXO I – DECLARAÇÃO DE DIREITOS E CESSÃO DE USO DE IMAGEM

Eu,_____________________________________________, CPF nº _______________,
RG nº_______________________, declaro que sou o autor e possuo os direitos
autorais
das
imagens
e
ilustrações
contidas
no
artigo
intitulado
____________________________________, inscrito no Processo Seletivo para
publicação na Revista Nova Amazônia, expedida pela Pró-reitoria de Assuntos
Estudantis e Extensão (Prae) da Universidade Federal de Roraima.
Autorizo a referida instituição a utilizar as imagens e a veiculá-las, sem qualquer ônus,
em quaisquer meios de comunicação (impressos, virtuais, radiofônicos e televisivos), a
qualquer tempo.
Estou ciente que as imagens poderão ser utilizadas para reprodução parcial ou integral,
com ou sem edição; distribuição; comunicação ao público, tais como exibições e
exposições, bem como em outras modalidades de utilização existentes ou que venham
a ser inventadas.
Também estou ciente de que a Prae dispõe da prerrogativa de utilização ou não das
imagens, e de que a mesma não tem responsabilidade pelo uso indevido de terceiros,
que venham a utilizar a imagem em outros veículos sem o consentimento do autor ou
da Pró-reitoria.
Local: ________________________ Data: ___/___/______
ASSINATURA:
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ANEXO II – DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO ARTIGO E
INEDITISMO DO TRABALHO

Eu/Nós______________________________________________________, portador do
RG nº: ______________________, Órgão Expedidor/UF:__________, e CPF
nº:________________________, declaro para os devidos fins que o trabalho intitulado
________________________________________ e submetido à avaliação dos
pareceristas da Revista Nova Amazônia é inédito e de minha autoria. Estou/ Estamos
ciente(s) que o teor desta declaração é de minha/nossa inteira responsabilidade, pelo
que responderei(eremos) por eventuais sanções judiciais que poderão advir, caso a
mesma seja falsa.
Autorizo a publicação do trabalho na Revista Nova Amazônia, nos formatos impresso e
digital, bem como nos demais meios de comunicação que a Pró-reitoria de Assuntos
Estudantis e Extensão tiver acesso (rádios, TVs, material publicitário, sites, dentre
outros), sem ônus e a qualquer tempo.
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