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CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO DE TEXTOS NO BOLETIM DE
EXTENSÃO E CULTURA DA REGIONAL CATALÃO –

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

A Coordenação de Extensão e Cultura da Regional Catalão da Universidade Federal

de Goiás (CEC/RC/UFG) criou em 2011 o Boletim de Extensão e Cultura, que possui acesso

aberto, com o objetivo de ser um espaço de registro, reflexão e divulgação das ações de

extensão e cultura nas diferentes áreas disciplinares, bem como de fomento ao debate e à

circulação de informações das questões mais importantes da extensão e da cultura no Brasil,

na UFG e em nossa Regional.

Assim, a CEC informa que estará recebendo, em fluxo contínuo, textos para a

publicação do Boletim de Extensão e Cultura da RC/UFG no ano de 2019 para as seguintes

seções:

Seção Extensão e Cultura em Foco: Seção destinada a textos diagnósticos da Extensão e

Cultura no Brasil, na UFG e na Regional Catalão, que discutam suas problemáticas e

demandas, bem como os apontamentos para potencializar/ampliar as possibilidades da

Extensão e da Cultura na Universidade Pública Brasileira. Essa seção está aberta a quaisquer

professores, técnicos ou estudantes que queiram comunicar suas ações no âmbito da Extensão

e/ou da Cultura. Há espaço para dois textos e eles podem ser enviados com fotos da ação

enfocada.

Seção Acontece Aqui: Seção destinada a abrigar relatos, análises e reflexões de Ações de

Extensão e Cultura em andamento ou já encerradas na RC/UFG. Essa seção está aberta a

quaisquer professores, técnicos ou estudantes que queiram comunicar suas ações no âmbito da

Extensão e/ou da Cultura. Há espaço para dois textos e eles podem ser enviados com fotos da

ação enfocada.
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Seção Poemas, Crônicas, Contos e Causos: Seção destinada a textos literários aberta a

quaisquer professores, técnicos ou estudantes que queiram divulgar suas produções. Há

espaço para um texto.

Seção Próximos Eventos: Seção destinada à divulgação de eventos de extensão e cultura a

serem realizados pelos cursos e Unidades Acadêmicas Especiais da RC/UFG.

Formatação dos textos: Quantidade de caracteres com espaços dos artigos: de 3200 a 3600

(com fotos o texto deverá ser menor)

Os interessados podem enviar os seus manuscritos para o e-mail da CEC

(boletimcecrc.ufg@gmail.com). Esclarecemos que ao enviar o texto para submissão, é

importante que os autores fiquem cientes de que os conceitos e posicionamentos emitidos nos

textos são de inteira responsabilidade de seus autores e, ainda, que observem as normas da

ABNT e as orientações de publicação do Boletim.

Informamos que os boletins das edições anteriores estão publicados na homepage da CEC da

RC/UFG: (www.cec.catalao.ufg.br)

Desde já agradecemos.

Catalão, 08 de março de 2019.

Profª Drª Neila Coelho de Sousa
Coordenadora de Extensão e Cultura

Regional Catalão/Universidade Federal de Goiás
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