
 
 

CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE MANUSCRITOS N° 01/2020 

EDITORA REDE UNIDA 

 

A Associação Brasileira Rede Unida (REDE UNIDA), em parceria com o Laboratório de 

Educação, Mediações Tecnológicas e Transdisciplinaridade em Saúde (LEMTES), da 

Fiocruz Brasília, torna pública a chamada de manuscritos em formato de artigos científicos 

destinados a compor um livro sobre a temática “Avaliação e prospecção de tecnologia 

web para a educação permanente em saúde”, a ser publicado pela Editora Rede Unida. 

A coletânea visa expandir o debate sobre as possibilidades e desafios destas tecnologias, 

bem como o compartilhamento de experiências que se realizaram utilizando, de algum 

modo, tais mecanismos para processos a distância ou semipresenciais. Desse modo, busca 

compreender como o uso destas tecnologias pode fortalecer as metodologias e o 

desenvolvimento de atividades nesse campo, em consonância com as diretrizes da Política 

Nacional de Educação Permanente em Saúde. Trata-se de uma iniciativa realizada em 

parceria com o Departamento de Gestão da Educação na Saúde, da Secretaria de Gestão 

do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde. 

Serão aceitos manuscritos no formato de artigos originais, ensaios teóricos e empíricos 

frutos de pesquisas, relatos reflexivos e analíticos de experiências no âmbito das políticas 

públicas, da educação e do trabalho em saúde e dos movimentos sociais, apresentação 

de tecnologias WEB e metodologias formativas, práticas colaborativas no trabalho 

mediadas por estas tecnologias.  

As ênfases temáticas prioritárias para os manuscritos são as seguintes: 

i. Reflexões teórico-metodológicas sobre a temática do livro: Um aspecto 

importante da análise das iniciativas educacionais na saúde diz respeito às 

concepções de ensino aprendizagem que as embasam. Essa seção almeja a 

reflexão crítica dos pressupostos teóricos e metodológicos subjacentes à 

operacionalização de iniciativas educacionais, mediadas por tecnologias WEB, de 

modo coerente com os princípios da PNEPS. Enfoca também a reflexão sobre a 

colaboração como elemento central para tais experiências educacionais. Assim, 

destina-se a capítulos que desenvolvam aspectos relevantes sobre diferentes 

concepções pedagógicas, situadas no campo progressista, em especial aquelas 

que abordem o papel da colaboração. Este enfoque decorre da compreensão da 

necessária articulação entre estes temas, dada sua confluência com o trabalho 



 
multiprofissional e, por conseguinte, com a construção da integralidade da 

atenção à saúde. A temática inclui tópicos como teorias de ensino aprendizagem 

voltadas para formação de adultos; trabalho interprofissional em saúde; 

aprendizagem colaborativa; docência; e gameficação. 

 

ii. Experiências e avaliação da educação online na saúde: A temática tem por 

objetivo reunir textos que delineiem o estado da arte das experiências nacionais e 

internacionais relacionadas à educação online para profissionais da saúde, em 

suas diversas modalidades. Com foco no mapeamento e sistematização de 

experiências, busca identificar estratégias inovadoras de modelagem curricular, 

ferramentas e metodologias pedagógicas que possibilitaram, pela descrição dos 

relatos, maior colaboração, flexibilização e autonomia nos processos de 

aprendizagem no campo da saúde. Nela incluem-se também pesquisas sobre a 

avaliação da educação online, e suas contribuições para o desenvolvimento e 

qualificação de ofertas na área da saúde.  

 

Os artigos do livro serão submetidos à avaliação de pareceristas ad hoc e os organizadores 

também participarão da seleção dos trabalhos, avaliando sua pertinência temática. Os 

autores serão informados dos resultados da avaliação de forma a aprovarem a destinação 

final do manuscrito. A previsão de lançamento das publicações desta chamada é até o 

período de realização do 14º Congresso Internacional da Rede Unida, na cidade de 

Niterói/RJ. O congresso está adiado em função da epidemia de Covid, porém deverá ser 

realizado na  

 

1. DO OBJETO 

As produções da coletânea deverão ser constituídas por textos autorais no formato de 

artigos originais e relatos de experiência, ensaios teóricos e empíricos resultantes de 

pesquisas científicas, relatos reflexivos e analíticos de experiências em educação 

permanente em saúde, mediadas por tecnologias WEB. 

 

2. DOS REQUISITOS E PROCEDIMENTOS DE SUBMISSÃO 

Os textos a serem submetidos à chamada “Avaliação e prospecção de tecnologia web 



 
para a educação permanente em saúde” devem atender ao disposto nos itens anteriores 

e aos critérios de submissão de manuscritos da Editora Rede UNIDA. Os manuscritos 

deverão seguir as orientações desta chamada e orientações adicionais no site da Editora 

Rede Unida. 

Serão aceitos artigos em português, inglês e espanhol, que possuam entre 10.000 e 

15.000 palavras. Os artigos devem ser digitados em formato DOC, DOCX, ODT ou RTF, 

fonte Times New Roman 12, espaçamento duplo, respeitando-se o número máximo de 

palavras definido, que compreende o corpo do texto, as notas e as referências. As notas, 

numeradas sequencialmente em algarismos arábicos, devem ser colocadas no final do 

texto, após as referências, com fonte tamanho 10. As referências devem ser formatadas 

no padrão APA (www.apa.org) [em português, veja em 

https://periodicos.ufsm.br/animus/announcement/view/426]. 

Solicita-se que a identificação dos autores seja descrita no corpo da correspondência 

eletrônica, contemplando filiação institucional, cidade, estado, país e endereço 

eletrônico. Os autores deverão incluir breve apresentação de sua trajetória profissional 

relacionada ao tema da coletânea. Os originais devem ser enviados juntamente com 

uma declaração de autorização de direitos de publicação para a Editora Rede Unida, 

conforme modelo anexo. 

Os manuscritos deverão ser submetidos até o dia 30/06/2020 por meio do endereço 

eletrônico coletaneamaraberto.lemtes@gmail.com. Os autores deverão registrar no 

campo assunto, que se trata de manuscrito submetido à chamada “Avaliação e 

prospecção de tecnologia web para a educação permanente em saúde”. 

 

Dra. Francini Lube Guizardi, 

Pesquisadora em Saúde Pública, 

LEMTES – Fiocruz Brasília. 

 

 

Dr. Alcindo Antônio Ferla, 

Editor Chefe da Editora da Rede UNIDA. 
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ANEXO 

 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA 

Pelo presente instrumento, (nome do autor), (nacionalidade), (profissão), (estado civil), 

CPF (n°), residente e domiciliado na cidade de (nome da cidade) – (estado) a seguir 

simplesmente denominada COLABORADOR, autoriza gratuitamente à ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DA REDE UNIDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua 

São Manoel, n°498, bairro Santa Cecília, na cidade de Porto Alegre – RS, CEP: 90620-

110, inscrita no CNPJ sob o n° 05020154-0001/69, a seguir denominada EDITORA, a 

exclusividade de uso do texto e imagens de sua autoria denominado (NOME DO 

MANUSCRITO).  

O texto e a imagem ora autorizado pelo COLABORADOR poderá ser usado pela 

EDITORA, na presente edição gráfica, em futuras reedições, venda e comercialização do 

material, tanto sob forma impressa, quanto eletrônica, regendo-se pelo art. 49 e seus § da 

Lei 9610/98. 

 

 

 
                                                           Cidade e data 
 

 

 

 

 

 

 

                                                    COLABORADOR 
 

 

               Telefone:                            Email: 

 


