
 
 

 

CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE MANUSCRITOS N° 07/2019 

EDITORA REDE UNIDA / MORHAN 
 

 

A Associação Brasileira Rede Unida (REDE UNIDA) e o Movimento de Reintegração das Pessoas 

Atingidas pela Hanseníase (MORHAN) tornam pública a chamada de manuscritos em formato 

de artigos científicos destinados a compor um livro temático (Caderno Especial MORHAN) 

sobre “Hanseníase, direitos humanos, saúde e cidadania”, a ser publicado pela Editora Rede 

Unida. A coletânea visa documentar experiências e iniciativas, disseminar evidências e 

expandir o debate sobre questões relacionadas à garantia e ao respeito aos Direitos Humanos 

das pessoas atingidas pela hanseníase e seus familiares.  

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

relatos de experiências e de revisão de literatura que sejam frutos de pesquisas, da reflexão 

sistemática no âmbito de grupos e movimentos sociais, no formado de relatos reflexivos e 

analíticos de experiências no âmbito das políticas públicas, da educação e do trabalho em 

saúde e dos movimentos sociais, de caráter interdisciplinar e mobilizados pelo fortalecimento 

às dimensões do cuidado e da afirmação da cidadania aos acometidos pela hanseníase. As 

ênfases temáticas prioritárias para os manuscritos, desdobradas do tema central, são as 

seguintes: Hanseníase e Direitos Humanos, memórias institucionais e pessoais, hanseníase e 

saúde mental, combate ao estigma e ao preconceito, mobilização social e cidadania, MORHAN 

e estratégias de mobilização, participação social em saúde e demais políticas públicas, 

experiências internacionais, inclusão social, atitudes e conhecimentos da sociedade em 

relação à hanseníase, acesso e avaliação do cuidado em saúde, Hanseníase e sexualidade 

humana, grupos vulnerabilizados e o acometimento pela hanseníase (mulheres, crianças e 

adolescentes, idosos, população em situação de rua, pessoas com deficiência ou sofrimento 

mental e comunidade LGBT). 

Os artigos 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, em julho de 2020, na cidade de 

Niterói/RJ. 



 
 

1. DO OBJETO 

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

originais, relatos de experiência e de reflexão, revisão de literatura, ensaios teóricos e 

empíricos resultantes de pesquisas científicas, relatos reflexivos e analíticos de experiências 

de grupos e movimentos sociais e/ou narrativas densas de experiências e iniciativas. 

 

2. DOS REQUISITOS E PROCEDIMENTOS DE SUBMISSÃO 

Os textos a serem submetidos à chamada “Hanseníase, direitos humanos, saúde e cidadania” 

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 

aquelas indicadas no site de submissão. 

As normas de submissão seguem o padrão da ABNT. 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 máximo de palavras definidas, que compreendem 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 do(s) autor(es) seja descrita em nota de rodapé na folha de 

rosto do manuscrito, contemplando nome completo, filiação institucional, cidade, estado, 

país e endereço eletrônico. O(s) autor(es) deve(m) incluir breve apresentação de sua 

trajetória profissional relacionada ao tema da coletânea, incluindo a informação se é 

voluntário do Morhan. O número máximo de autores por artigo para essa submissão limita-

se a oito. 

Enviar em documentos separados no momento da submissão do artigo, a carta de direitos 

autorais assinada por todos os autores (concedendo os direitos autorais patrimoniais do 

artigo à Editora Rede Unida) e cópia da Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em 

casos de pesquisas com seres humanos (exceto dados de domínio público). 

Os manuscritos deverão ser submetidos até o dia 15/02/2020, por meio do endereço 

eletrônico morhanpesquisa@gmail.com . Os autores deverão registrar no campo assunto, que 
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se trata de manuscrito submetido à chamada “Hanseníase, direitos humanos, saúde e 

cidadania”. O autor que enviar o artigo será o autor de correspondência. 

 

Artur Custodio Moreira de Sousa, 

Coordenador Nacional do MORHAN. 

 

 

Alcindo Antônio Ferla, 

Editor Chefe da Editora da Rede UNIDA. 

 

 

 


