Associação Rede Unida
CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE MANUSCRITOS N° 02/2020
SAÚDE EM REDES – SUPLEMENTO TEMÁTICO
“O território COnVIDa a reexistir: ensaios e narrativas sobre respostas à
pandemia nos pontos de atenção nos territórios onde a vida acontece”
A Associação Brasileira Rede Unida (REDE UNIDA) torna pública a chamada de
manuscritos para compor o suplemento temático da revista Saúde em Redes “O território
COnVIDa a reexistir: ensaios e narrativas sobre respostas à pandemia nos pontos de
atenção nos territórios onde a vida acontece”, a serem publicados em fluxo contínuo
pela Editora Rede Unida.
A ênfase temática busca refletir sobre a natureza e a qualidade das respostas, tanto na
perspectiva do trabalho quanto da educação na saúde. Nestes tempos de COVID-19,
somos capturados, quase irremediavelmente para o ambiente duro da assistência
hospitalar especializada, que tem sido exposta dia-a-dia nas notícias e nos boletins sobre
os perfis de: infectados / óbitos / curados / testados / isolados... Mas, para além dos
muros dos hospitais, e mesmo no seu interior, tem vida vivida e produzida: na
solidariedade, cuidado feito no voluntariado, organizações brotando do coração de quem
se preocupa e se importa com o outro. Vidas vividas e cuidadas por outras vidas que se
importam com aquelas. O território é uma designação ao mesmo tempo genérica e
diversa, quando se torna um grande campo de ação comunitária e de resistência! A vida
e a saúde são direitos permanentes e inalienáveis! Então, vamos dar visibilidade a esta
produção de vida, resistência e luta nos territórios diversos e vividos! Que sentidos têm
sido produzidos nesses tantos territórios invadidos pelo COVID19, mas também por
práticas cooperativas e solidárias? Que saberes, tecnologias e conhecimentos têm sido
acessados nessa diversidade de campos? Que narrativas e sujeitos têm sido constituídos
para produzir superações? Queremos ouvir e ler essas narrativas. É um chamamento a
todos e todas que, por sobre os muros, têm construído um campo comum de lutas, em
defesa da vida! em defesa do SUS! Sobretudo àqueles que se ocupam de pensar nas
dimensões cotidianas do trabalho e da educação, que não deixarão desperdiçar essa
experiência trágica que a pandemia nos convoca a viver.
Para essa chamada serão aceitos manuscritos no formato de narrativas, ensaios teóricos
e empíricos, pesquisas, relatos reflexivos e analíticos de experiências no âmbito das
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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/redeunida). Serão aceitos artigos em português, inglês, espanhol, italiano e francês.
Os artigos serão submetidos à avaliação de pareceristas ad hoc e dos editores. O processo
editorial será acelerado, permitindo o compartilhamento rápido dos manuscritos
aprovados e o suplemento especial será atualizado na medida em que os processos de
avaliação e de ajuste dos manuscritos seja concluído.

1. DO OBJETO
O Suplemento Temático “O território COnVIDa a reexistir: ensaios e narrativas sobre
respostas à pandemia nos pontos de atenção nos territórios onde a vida acontece” 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
sua abrangência temática e propostas teóricas e metodológicas na investigação e análise
de experiências no enfrentamento à COVID-19, no desenvolvimento científico e
tecnológico, no desenvolvimento dos sistemas e redes de saúde e na organização de
movimentos sociais que atuam nas redes de proteção e cuidado às pessoas e
coletividades na pandemia. Eventualmente, na situação de um volume de textos
aprovados maior do que o previsto e com formatos diversos àqueles propostos ao
Suplemento, poderão ser organizadas outras publicações pela Editora REDE UNIDA, com
a concordância dos autores e das autoras.

2. DOS REQUISITOS E PROCEDIMENTOS DE SUBMISSÃO
Os textos a serem submetidos à chamada “O território COnVIDa a reexistir: ensaios e
narrativas sobre respostas à pandemia nos pontos de atenção nos territórios onde a
vida acontece” 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 nas normas da revista e serão submetidos à
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avaliação por pares.
Os manuscritos deverão ser submetidos em fluxo contínuo no site da revista Saúde em
Redes (http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede-unida/about/submissions),
indicando nos comentários aos editores que se trata de “Manuscrito submetido à
chamada território COnVIDa”.

Dr. Alcindo Antônio Ferla,
Editor Chefe da Editora da Rede UNIDA

A Editora Rede UNIDA oferece um acervo digital expressivo
para acesso aberto na sua Biblioteca Digital. Não há custo
para os autores para submissão ou para os leitores no acesso
às publicações. O custo da manutenção é coberto por
parcerias. Para a sustentabilidade da Editora, cada vez mais,
precisamos de doações. Para nos ajudar a manter a Editora,
participe da campanha “e-livro, e-livre” de financiamento
colaborativo. Acesse a página da campanha e faça sua
doação
(http://editora.redeunida.org.br/quero-apoiar/).
Com sua colaboração, seguiremos compartilhando o
conhecimento e lançando novos autores e autoras, para o
fortalecimento da educação e do trabalho no SUS.

