CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE MANUSCRITOS N° 06/2020
EDITORA REDE UNIDA
A Associação Brasileira Rede Unida (REDEUNIDA), em parceria com a Pró-Reitoria de
Graduação (PROGRAD) da Universidade Federal Fluminense, o Programa de PósGraduação em Psicologia da Universidade Federal do Pará (PPGP/UFPA) e o Programa de
Pós-Graduação em Saúde da Família da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
(PPGSF/INISA/IFMS), tornam pública a chamada de manuscritos para compor publicações
em formato de artigos científicos (Dossiê Temático da Revista Saúde em Redes nos
volumes de 2020 e 2021) e livros na temática “De Pagu à Marielle: caminhos para
equidade etnicorracial e de gêneros”, a ser publicada pela Editora Rede Unida. A temática
expande o debate que foi desencadeado no seminário “De Pagu à Marielle” realizado pela
Associação Brasileira da Rede Unida, em parceria com o Instituto de Saúde Coletiva da
Universidade Federal Fluminense (ISC/UFF), o Coletivo Feminista Adelaides e outras
entidades, em setembro de 2018, e que gerou sucessivos retornos à temática. A iniciativa
foi retomada a partir das questões de violência de gênero e étnicorraciais tornadas ainda
mais visíveis pela pandemia de Covid-19 e o 14º Congresso Internacional da Rede Unida.
Serão aceitos manuscritos no formato de narrativas, ensaios teóricos e empíricos,
pesquisas, relatos reflexivos e analíticos de experiências no âmbito das políticas públicas,
da educação e do trabalho em saúde e dos movimentos sociais, entre outros estilos de
disseminação de conhecimento. As normas de submissão constam no site da Revista
Saúde em Redes (http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede-unida). Serão
aceitos artigos em português, inglês, espanhol, italiano e francês com as seguintes ênfases
temáticas:


No eixo temático de equidade de gêneros: Abordagens sobre diferença e gênero;
Arte, subjetividades e produção de si; Corpos, gêneros, sexualidades e
experimentações de resistências; Educação e saúde em sexualidade inclusiva;
Educação popular, epistemologias feministas e relações de gênero; Feminismo;
Gênero e educação; Feminismo para a formação de profissionais e gestores(as) de
saúde; Gênero e políticas públicas ; Gênero, migrações contemporâneas e políticas
públicas; Gênero, sexualidades, direito humanos e justiça social; Políticas públicas
e abordagens para promoção da equidade de gênero no cuidado de saúde;
Relações de gênero, sexualidades, religiões e religiosidades; Tensões e desafios da



diversidade de gênero e sexual no cuidado de saúde; Vieses implícitos na produção
do conhecimento e de práticas de cuidado. Violência sexual e de gênero:
implicações para a formação e prática em saúde.
No eixo temático de equidade etnicoracial: Abordagens sobre raça e etnia;
abordagens para promoção da equidade etnicorracial no cuidado de saúde Arte,
subjetividade, raça e etnia; Raça, etnia , gênero e outras interseccionalidades,
direitos humanos e justiça social; Raça, etnia e resistências; "ISMOS" etnicorraciais
na prática profissional e seu impacto nos resultados do SUS e na saúde das pessoas
negras, ciganas, judias, indígenas, imigrantes, entre outras); Raça, etnia e
educação - implicações para a formação e prática em saúde (identificação,
controle e desconstrução de vieses implícitos); Raça, etnia e políticas públicas;
Raça, etnia e produção de vulnerabilidades

Os artigos recebidos pela Saúde em Redes serão submetidos à avaliação de pareceristas
ad hoc e dos editores, que também definirão, entre os trabalhos aceitos, aqueles que
comporão o suplemento temático da Saúde em Redes e as coletâneas temáticas. A
previsão de lançamento das primeiras publicações desta chamada é durante o período de
realização do 14º Congresso Internacional da Rede Unida. O fluxo de publicação será
contínuo, a à medida em que os manuscritos forem aprovados. No processo de avaliação,
os manuscritos submetidos poderão ser indicados para publicação no formato de
coletâneas temáticas pela Editora Rede UNIDA e, nesse caso, as autoras e os autores serão
consultados sobre seu interesse em seguir o processo editorial.

1. DO OBJETO
As produções da chamada temática “De Pagu à Marielle: caminhos para equidade
etnicorracial e de gêneros” será formado por produções autorais no formato de artigos
originais e relatos de experiência com narrativas, ensaios teóricos e empíricos, pesquisas,
relatos reflexivos e analíticos de experiências no âmbito das políticas públicas, da
educação e do trabalho em saúde e dos movimentos sociais, entre outros estilos de
disseminação de conhecimento. O conteúdo dos manuscritos deverá conter reflexões
interdisciplinares que permitam compreender a abrangência temática e propostas
teóricas e metodológicas na investigação das mesmas, no desenvolvimento científico e
tecnológico, no desenvolvimento dos sistemas e redes de saúde e na organização de
movimentos sociais que atuam nas temáticas descritas. Eventualmente, na situação de
um volume de textos aprovados maior do que o previsto, poderão ser organizadas mais

de uma publicação. A Editora REDE UNIDA é a responsável pelas publicações eletrônicas
e poderá haver publicações em co-edição.

2. DOS REQUISITOS E PROCEDIMENTOS DE SUBMISSÃO
Os textos a serem submetidos à chamada “De Pagu à Marielle: caminhos para equidade
etnicoracial e de gêneros” devem atender ao disposto nos itens anteriores e aos critérios
de submissão de manuscritos da Editora Rede UNIDA. Serão aceitos manuscritos em
português, inglês, espanhol, italiano e francês. Os manuscritos deverão seguir às
orientações gerais para a produção indicadas nesta chamada e no site de submissão e
serão submetidos à avaliação por pares.
Os manuscritos deverão ser submetidos no período de 03 de outubro de 2020 até o dia
03
de
abril
de
2021
no
site
da
revista
Saúde
em
Redes
(http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede-unida/about/submissions),
indicando, no campo de comentários ao Editor, tratar-se de manuscrito submetido à
chamada “De Pagu à Marielle: caminhos para equidade etnicoracial e de gêneros”.
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