A PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA
BAHIA (UNEB), no uso de suas atribuições legais e regimentais, RESOLVE:
tornar público, para conhecimento dos/as interessados/as, o Resultado Final
da Chamada Pública para a submissão de artigos de natureza científica e
relatos de experiência, frutos de práticas extensionistas que irão compor a
Série “Extensão universitária & sociedade” (Vol. I - “Ecologia de saberes
na universidade”), organizada pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da
UNEB e publicada pela Editora da Universidade do Estado da Bahia
(EDUNEB).
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