CHAMADA DE SUBMISSÃO DE MANUSCRITOS N° 05/2019

A Associação Brasileira Rede Unida (Rede UNIDA), em cooperação com o Conselho
Nacional de Saúde, através da Comissão de Relatoria da 16ª Conferência Nacional de
Saúde, torna pública a chamada de manuscritos para composição de livro temático.
Serão aceitos manuscritos no formato de narrativas, ensaios teóricos e relatos reflexivos
resultantes do processo de participação na pesquisa “Saúde e democracia: estudos
integrados sobre participação social na 16ª Conferência Nacional de Saúde” realizado
durante a etapa nacional, em Brasília, no período de 4 a 7 de agosto de 2019.
1. DO OBJETO
A pesquisa “Saúde e democracia: estudos integrados sobre participação social na 16ª
Conferência Nacional de Saúde” contou a colaboração de mais de 100 “pesquisadores
de campo” e 30 “pesquisadores sênior”, em sua etapa nacional, realizada na 16ª
Conferência Nacional de Saúde no período de 4 a 7 de agosto, em Brasília. Foram
mobilizados mais de 2,8 mil delegados, entre aplicação de questionário e entrevistas em
profundidade, além do registro da observação direta de aproximadamente 80
atividades.
Muito além destes números, foi constituída efetivamente uma comunidade ampliada
de pesquisa, de escuta e acolhimento para os mais de 5 mil participantes, representando
as alegrias, angústias e a esperanças da quase totalidade dos homens e mulheres de
todo Brasil que foram mobilizados pelo trabalho de relevância pública da participação
social na saúde. Este processo deflagra uma formação em ato para a pesquisa em saúde,
como poucas iniciativas conseguem fazer.
Nesta perspectiva, a chamada de manuscritos tem por objetivo recolher e disseminar o
aprendizado e conhecimento que este processo de formação em ato desencadeou,
assim como os seus desdobramentos.
2. REQUISITOS E PROCEDIMENTOS DE SUBMISSÃO
Poderão submeter manuscritos para esta chamada todos aqueles pesquisadores que
participaram da pesquisa Saúde e democracia: estudos integrados sobre participação
social na 16ª Conferência Nacional de Saúde, durante a etapa nacional da Conferência.
O período de submissão de manuscritos objeto deste Edital é de 10 de outubro de 2019
a 10 de dezembro de 2019 e devem ser enviados parra o seguinte e-mail:

editora@redeunida.org.br. Ao enviar, registrar como assunto: “Manuscrito Pesquisa
16ª CNS”. Na eventualidade de os manuscritos recebidos superarem o volume previsto,
aqueles aprovados adicionalmente poderão ser incorporados em números regulares da
Revista Saúde em Redes ou em outras coletâneas temáticas da Editora Rede UNIDA. De
acordo com a política editorial da Editora Rede UNIDA, as publicações não serão objeto
de qualquer espécie de comercialização ou enriquecimento, sendo que esta condição
não exclui a obrigação do participante pela responsabilidade da produção pessoal do
trabalho, de modo que não se caracterizem quaisquer figuras antijurídicas, entre elas a
do plágio, nem atente às disposições da Lei nº 9.610/98 ou qualquer outra de natureza
cível ou penal que se aplique. No que couber, as análises deverão respeitar os requisitos
da ética em pesquisa, conforme a legislação vigente.
Os textos (incluindo títulos, autoras/es, eventuais notas de rodapé e outros itens)
deverão ter entre 06 e 8 páginas incluindo referências, tabelas e figuras. Os manuscritos
deverão seguir as regras de formatação abaixo indicadas:
•
•

•
•

•

Título: Centrado, caixa alta, Times New Roman ou Arial 14 pt, negrito.
Texto: com alinhamento justificado, espaçamento de 1,5cm entre linhas. As
margens devem ter 2,5 cm. Caso seja dividido em seções, colocar os subtítulos
em negrito. Colocar parágrafo com recuo na primeira linha de 1,25 cm;
Notas de rodapé: colocar numeração automática, ao pé da página, alinhamento
justificado, Times New Roman ou Arial, 10 pt;
Uso de Imagens: poderão ser incluídas fotos ou desenhos que ilustrem a
narrativa. As imagens deverão estar em alta resolução (300 dpi) e não poderão
ultrapassar duas imagens por manuscrito.
Para o uso das referências bibliográficas, deve-se usar o formato APA
(6a edição): https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508212&p=3476096

A submissão de manuscritos implica no reconhecimento e aceitação das diretrizes
editoriais da Editora Rede Unida, em particular da cessão dos direitos de publicação para
acesso aberto, sendo os direitos autorais mantidos com os autores dos respectivos
manuscritos. A Editora reserva-se o direito de não publicar manuscritos em condições
diversas às normas editoriais ou ao escopo desta Chamada.
Porto Alegre/RS e Brasília/DF, outubro de 2019.
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Editor-Chefe da Editora Rede Unida.
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