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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DO LIVRO 
UEPG: CINCO DÉCADAS DE EXTENSÃO 

 
A PROEX e a Editora UEPG tornam público, por meio deste Edital, as normas, 

procedimentos e instruções para o encaminhamento dos textos que comporão o livro 

digital comemorativo “UEPG: CINCO DÉCADAS DE EXTENSÃO” a ser publicado 

pela PROEX. 

Das Disposições Gerais  

1. Participarão da publicação todos os Programas de Extensão da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa cadastrados junto à PROEX. 

1.1 O livro terá a seguinte organização: 

 . Texto introdutório - Reitor 

. Memória história das cinco décadas de extensão: Hermilda e Laise 

. Capítulos – um por programa com até 15 páginas 

. Posfácio - Pró-reitora 

1.2- Por se tratar de edição comemorativa com enfoque histórico, os textos devem 

ser construídos numa perspectiva narrativa contemplando: a especificidade do 

programa, formas de relacionamento dos cursos envolvidos com a comunidade, 

historicidade (conjuntura, aspectos que originaram o programa, sujeitos icônicos e 

emblemáticos em sua trajetória, mudanças sofridas ao longo dos anos), causos e 

fatos pitorescos e inusitados, ações transformadoras produzidas (destaca-se a 

importância destas), entre outros. Podem ser incluídas falas, relatos ou depoimentos 

de ex-coordenadores. 

1.3- Os textos podem ser de autoria individual ou coletiva. O nome dos autores deve 

esta estar indicado logo após o título. 

1.4- Os títulos não devem ser longos e podem ser uma construção própria, não se 

restringindo ao nome do programa. 

1.5- Após a narrativa, incluir um resumo executivo com os seguintes itens: 

Título do Programa 

Descrição (5 linhas) 

Ano de início 

Cursos envolvidos 

Comunidade envolvida 

Projetos que compõem o programa 

Coordenadores que atuaram no programa 
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1.6- Devem ser fornecidas uma ou duas fotos relativas ao trabalho do programa. As 

fotos podem ser inseridas – apenas para fins de organização – na sequência do 

capítulo com as respectivas legendas. A critério dos autores, podem também ser 

inseridos áudios e vídeos por meio de hiperlinks e/ou QRCodes. 

As fotos devem ser salvas em formato .jpg e ter resolução mínima de 300dpi. O 

envio de fotos, áudios e vídeos à Editora UEPG será feito por compartilhamento via 

google drive em pasta própria a ser criada. 

1.7- O texto deve ser formatado do seguinte modo: folha a4, margens padrão 

segundo ABNT, fonte times ou arial tamanho 12, alinhamento justificado e 

espaçamento entre linhas de 1,5cm.  

1.8- A entrega dos capítulos será feita até 14 de maio de 2021 por meio de 

compartilhamento de arquivos via google drive. Os arquivos deverão ser salvos com 

o nome do programa de extensão, facilitando a identificação. 

1.9- A Editora UEPG ficará responsável pelos processos de editoração que 

envolvem: revisão de língua portuguesa a ser realizada por profissional com 

experiência na área, criação de capa, projeto gráfico e diagramação. Após a revisão 

de língua portuguesa os textos serão encaminhados aos autores para as devidas 

conferências e aceites das alterações propostas. Após a diagramação os capítulos 

serão encaminhados para os autores com vistas à revisão e conferência final antes 

da publicação. 

1.10- O livro digital será depositado na página da PROEX, na seção de ebooks. 

Conforme disponibilidade orçamentária, poderá ser feita também uma edição 

impressa. 

 

 

Ponta Grossa, 06 de novembro de 2020. 
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