
 

 

À COMUNIDADE UNIVERSITARIA DA FCE,  

Brasília, 25 de outubro de 2021.  

SEGUNDA PRORROGACAO DA CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE 
MANUSCRITOS PARA COLETÂNEA SOBRE A EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA NO CAMPO DA SAÚDE – FCE: seções 2.1 e 2.3 

 

1. O objetivo da presente prorrogação é completar a estrutura da coletânea. Por 

esta razão, os textos a serem submetidos deverão atender as especificações das 

seções 2.1 e 2.3 presentes na chamada e indicadas a seguir. 

2. A Coletânea será estruturada por 3 seções: 

2.1. Extensão universitária no campo da saúde: composta por 4 textos 
reflexivos de 10 a 15 páginas, incluindo referências; 
 
2.2. Relatos de extensão da/na FCE entre 2018-2020: composta por 5artigos 
sobre as ações de 10 a 12 páginas, incluindo referências; 
 
2.3. Retratos das Semanas Universitárias: composta por 10 relatos em textos 
breves/ resumos expandidos de 3 a 5 páginas, incluindo referências 
 

3. O trabalho deve ser enviado, até o dia 20 de novembro de 2021, para o e-mail 

coletaneafce@gmail.com, em 2 arquivos, sendo um no formato Word e outro 

em PDF. No corpo do e-mail deve indicar que o texto pertence a seção 2.1 ou 

2.3.  

 

4. Os trabalhos deverão possuir no máximo 6 (seis) autores. Em casos de textos 

para seção 2.3, é necessário que o coordenador da ação de extensão conste 

como autor.  

 
5. Os trabalhos deverão seguir a seguinte formatação: 

Os trabalhos devem respeitar a quantidade de páginas para cada seção;  

Título do texto com todas as palavras em maiúsculas, em negrito, fonte 
Arial, tamanho 12 e alinhamento centralizado; 



 

Autores com nomes completos, abaixo do título, com alinhamento à direita. 
Fonte Arial, tamanho 12 e numeração de filiação sobrescrito; 

As informações de filiação institucional e indicação do coordenador da ação 
devem estar em notas de rodapé, com no sobrescrito, Fonte Arial, tamanho 10 

 Títulos das divisões do texto em negrito, justificado, fonte Arial 12. 

Recuo esquerdo de 1,25cm na 1ª linha do paragrafo; Margens de 2,5 cm nas 
bordas superior, inferior e laterais do papel A4; Fonte Arial tamanho 12; 
Espaçamento entrelinhas 1,5;  

Ilustrações como figuras, tabelas e gráficos: enumerar e incluir no corpo do 
texto exemplo: (cf. Figura 1), títulos/legendas das ilustrações com fonte Arial 
tamanho 10. Alinhamento centralizado das ilustrações. As figuras devem ser 
nítidas.  

Referências e citações devem seguir as normas da ABNT. 

6. Serão aceitos trabalhos de membros externos da UnB; de docentes; de 

técnicos; de discentes da graduação e pós-graduação, desde que versem sobre 

ações da FCE.  

 

7. Não serão aceitos trabalhos enviados fora do prazo e que não sejam enviados 

pelo e-mail indicado.  

Ceilândia, 25 de outubro de 2021 

 
Lívia Cristina Lira de Sa Barreto 

Coordenadora Adjunta de Extensão da FCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


