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Introdução: A Revista Ciência em Extensão - RCE, publicada pela Pró-Reitoria de Extensão
Universitária – PROEX – UNESP, tem como Objetivos: difundir os resultados das atividades de
extensão universitária e a sua indissociabilidade com o ensino e a pesquisa. Métodos: A RCE é o
veículo oficial de divulgação para a publicação de trabalhos com resultados de pesquisa em
atividades de extensão universitária, os quais serão aceitos nas seguintes seções da RCE: (1)
artigos inéditos; (2) relatos de experiência e artigos de opinião; (3) resenhas de livros e revistas
recentemente publicados; (4) resumos de dissertações e teses; (5) resumos de congresso de
extensão universitária. A RCE está aberta a contribuições nacionais e internacionais de inteira
responsabilidade dos autores, desde que se enquadrem nas normas editoriais, após análise pelo
corpo editorial (avaliação cega por pares) o trabalho aceito passa por vários revisores até a
publicação. São publicados artigos resultantes de programas, projetos ou ações de extensão
universitária apresentando dados originais de investigação relacionados às áreas temáticas:
Comunicação, Cultura, Direitos Humanos, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia, Trabalho,
Ciências Agrárias e Veterinárias, Espaços Construídos e Política e Economia. Enfatizam-se a
relevância da interdisciplinaridade, o envolvimento da comunidade e os aspectos sociais das
atividades de extensão. Resultados: Foram publicados 14 números até setembro de 2011, criada
em 2004, passou a utilizar o Sistema de Editoração Eletrônica de Revistas (SEER do IBICT) a
partir de 2008 e todas as edições estão inclusas no sistema. Atualmente conta com 126
avaliadores; 24 editores de texto (revisores de português, inglês, espanhol e de normas ABNT).
Estão em fluxo editorial aproximadamente 50 trabalhos, sendo 14 em edição final, 33 em avaliação
e 13 ainda não designados(verificação de atendimento às normas da RCE).A RCE vem
capacitando sua equipe cada vez mais no intuito de qualificar cada vez mais a Revista e
consequentemente as atividades de Extensão Universitária. Neste aspecto, a RCE conta com o
Selo Cultura Acadêmica da Fundação Editora da UNESP, está indexada no LATINDEX, e foi
submetida a inclusão nas buscas do Google Acadêmico. A análise de tráfego medida pelo Google
Analytics mostra que em 2011 (até a data de 08/09), a RCE recebeu 21.591 visitas de 17.763
visitantes únicos de 58 países, com análise de cobertura regional (Brasil – 20.781 visitas de 512
cidades). A principal fonte de acesso é de sistemas de busca (56,7%) e foram , 12.242 pesquisas
utilizando 10.064 palavras-chave. Este volume de acesso mostra que a RCE vem ampliando sua
qualidade e busca dar visibilidade às atividades de Extensão das Universidades Brasileiras.
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