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A Editora Rede UNIDA e a Secretaria de Saúde do Estado de Pernamb
a chamada de manuscritos para compor a coletânea de textos 
crianças no SUS: diálogos sobre a gestão
cuidado”  sobre a temática da gestão do trabalho 
planejamento e dimensionamento da força de trabalho em serviços e sistemas de saúde
estado de Pernambuco, considerando relatos
metodologias, avaliação de iniciativas, ensaios teóricos e empíricos, apresentação de 
resultados de pesquisas e outros formatos compatíveis com as Normas de Publicação da 
Editora Rede Unida. Os critérios de su
se de iniciativas que envolvam 
gestão do trabalho e da educação
institucionais para a gestão, com abordagem multiprofissional (trabalho em equipe) e 
ênfase no sistema público de saúde. O processo será regido pelas disposições desse edital e 
pelas normas editoriais da Editora REDE UNIDA.

A iniciativa envolve a articulação entre a 
Saúde de Pernambuco (SES/PE) 

 

1. DO OBJETO 

O livro “Cuidar de mulheres e crianças no SUS: diálogos sobre a gestão do trabalho e 
educação e as práticas do cuidado
de pesquisas teóricas ou empíricas, com relatos de experiência, ensaios e/ou análises de
projetos de intervenção na área 
ênfase ao planejamento e dimensionamento d
saúde do estado de Pernambuco
considerando o número e as variações temáticas dos manuscritos aprovados. As análises 
que compõem os manuscritos deverão ter ca
áreas de conhecimentos da saúde, ciências humanas e sociais, em particular o campo da 
saúde coletiva. A produção teórica deverá contribuir para a reflexão sobre a gestão do 
trabalho para o fortalecimento do Si

 

 

 

 
 

Editora Rede Unida 
a submissão de manuscritos Nº 0

A Editora Rede UNIDA e a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco tornam 
a chamada de manuscritos para compor a coletânea de textos “Cuidar de mulheres e 
crianças no SUS: diálogos sobre a gestão do trabalho e educação 

sobre a temática da gestão do trabalho e educação na saúde, 
planejamento e dimensionamento da força de trabalho em serviços e sistemas de saúde

, considerando relatos de experiência, apresentação de tecnologias e 
metodologias, avaliação de iniciativas, ensaios teóricos e empíricos, apresentação de 
resultados de pesquisas e outros formatos compatíveis com as Normas de Publicação da 
Editora Rede Unida. Os critérios de submissão ao processo avaliativo por pares são: tratar
se de iniciativas que envolvam o cuidado das mulheres e criançase diferentes processos de 
gestão do trabalho e da educação, inclusive iniciativas de desenvolvimento de capacidades 

estão, com abordagem multiprofissional (trabalho em equipe) e 
ênfase no sistema público de saúde. O processo será regido pelas disposições desse edital e 
pelas normas editoriais da Editora REDE UNIDA. 

A iniciativa envolve a articulação entre a Associação Rede Unida, a Secretaria Estadual de 
Saúde de Pernambuco (SES/PE) e a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS).

Cuidar de mulheres e crianças no SUS: diálogos sobre a gestão do trabalho e 
educação e as práticas do cuidado”será formado por produções autorais com resultado 
de pesquisas teóricas ou empíricas, com relatos de experiência, ensaios e/ou análises de
projetos de intervenção na área temática da gestão do trabalho e educação na saúde, com 
ênfase ao planejamento e dimensionamento da força de trabalho em serviços e sistemas de 

do estado de Pernambuco. Eventualmente, serão organizados mais de um volume, 
considerando o número e as variações temáticas dos manuscritos aprovados. As análises 
que compõem os manuscritos deverão ter caráter interdisciplinar, transversal às grandes 
áreas de conhecimentos da saúde, ciências humanas e sociais, em particular o campo da 
saúde coletiva. A produção teórica deverá contribuir para a reflexão sobre a gestão do 
trabalho para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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 A Editora Rede UNIDA é a responsável pelas publicações impressas e 
haverá nenhuma forma de remuneração financeira para os autores dos manuscritos 
publicados. Os direitos de publicação 
leitor, serão da Editora Rede 

Serão aceitos manuscritos nas seguintes áreas temáticas: 

1) Gestão do trabalho, da educação, p
processos de trabalho com vistas ao trabalho vivo em saúde para

2) Cuidado de mulheres e crianças
de atenção ao pré-natal, parto e pós
operacionalizando uma assistência humanizada e de qualidade, com base nas boas 
práticas, integralidade, equidade e

3) Educação permanente, educação em saúde e cuidado integral 
experiência de educação permanente e/ou educação em saúde que visem o cuidado 
integral às mulheres e crianças
pontos de atenção do sistema.

 

DOS REQUISITOS E PROCEDIMENTOS DE SUBMISSÃO

Os textos a serem submetidos ao Livro 
diálogos sobre a gestão do trabalho e educação e as práticas 
deste Edital devem atender ao disposto nos itens anteriores e aos critérios de submissão de 
manuscritos da Editora
(http://historico.redeunida.org.br/editora/diretrizes

Os manuscritos deverão seguir às orientações gerais para a prod
serão submetidos à avaliação por pares.

Os manuscritos deverão ser submetidos no 
endereço eletrônico livro.educa.trabalho@gmail.com

conteúdo, a expressão “Manuscrito para o livro 
SUS_Pernambuco” . Para a submissão
manuscrito uma Declaração de Concordância de todos os envolvidos
publicação, conforme modelo anexo. Esse endereço eletrônico poderá ser utilizado 
também para informações adicionais.

 

2. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A PRODUÇÃO DOS TEXTOS

O texto (excluindo título e autores) deverá ter de 20.000 a 30.000 
de acordo com as regras de formatação abaixo indicadas:

 

 
 

UNIDA é a responsável pelas publicações impressas e 
haverá nenhuma forma de remuneração financeira para os autores dos manuscritos 
publicados. Os direitos de publicação on-line, com acesso aberto e se

Rede UNIDA. 

Serão aceitos manuscritos nas seguintes áreas temáticas:  

Gestão do trabalho, da educação, planejamento, dimensionamento e
processos de trabalho com vistas ao trabalho vivo em saúde para e no SUS.

mulheres e crianças – textos que tragam resultados de melhoria do modelo 
natal, parto e pós-parto, saúde da mulher e saúde da criança

operacionalizando uma assistência humanizada e de qualidade, com base nas boas 
, integralidade, equidade e/ou participação. 

Educação permanente, educação em saúde e cuidado integral - textos que versem sobre 
experiência de educação permanente e/ou educação em saúde que visem o cuidado 

mulheres e crianças, ou seja, o continuum do cuidado, o acesso a todos 
do sistema. 

DOS REQUISITOS E PROCEDIMENTOS DE SUBMISSÃO 

Os textos a serem submetidos ao Livro “Cuidar de mulheres e crianças no SUS: 
diálogos sobre a gestão do trabalho e educação e as práticas do cuidado

devem atender ao disposto nos itens anteriores e aos critérios de submissão de 
manuscritos da Editora Rede UNIDA, disponíveis
http://historico.redeunida.org.br/editora/diretrizes-editora-rede-unida-livros/view

Os manuscritos deverão seguir às orientações gerais para a produção indicadas abaixo e 
serão submetidos à avaliação por pares. 

Os manuscritos deverão ser submetidos no período de 06/05 a 06/07/2021
livro.educa.trabalho@gmail.come deverão registar

“Manuscrito para o livro Cuidar de mulheres e crianças no 
. Para a submissão, o(s) autor(es) deverá(ão) anexar junto com o 

manuscrito uma Declaração de Concordância de todos os envolvidos
publicação, conforme modelo anexo. Esse endereço eletrônico poderá ser utilizado 
também para informações adicionais. 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A PRODUÇÃO DOS TEXTOS 

O texto (excluindo título e autores) deverá ter de 20.000 a 30.000 caracteres sem espaço, 
de acordo com as regras de formatação abaixo indicadas: 
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Cuidar de mulheres e crianças no 
, o(s) autor(es) deverá(ão) anexar junto com o 

manuscrito uma Declaração de Concordância de todos os envolvidos autorizando a 
publicação, conforme modelo anexo. Esse endereço eletrônico poderá ser utilizado 

caracteres sem espaço, 



  

 

• Título: centrado, caixa alta, 

• Nome dos autores: alinhado à direita, 
nota de rodapé, titulação, 

• Texto: com alinhamento justificado, espaçamento entre linhas simples, 
pt. Caso seja dividido em seções, colocar os subtítulos em negrito;

• Notas de rodapé: colocar numeração automática, ao pé da página, alinhamento 
justificado, Calibri, 10pt;

• Referências bibliográficas: deverão ser apresentadas no final do trabalho, 
observando- se as normas correspondentes da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), alinhamento à esquerda, 
simples para o texto e, entre cada uma das obras, um espaço;

• O texto deverá ser submetido com a devida correção ortográfica e gramatical para a 
língua portuguesa, diagramado em

 

3. CRITÉRIOS PARA ANÁLISE

O processo de avaliação do texto dependerá da observância das Normas Editoriais, dos 
Pareceres do Corpo Editorial e/ou do Relator 
membros do Conselho Editorial 
modificações necessárias, apesar dos conceitos emitidos serem de responsabilidade dos 
autores, ou mesmo rejeitar o manuscrito, quando não responder às expectativas do livro. 
Os textos submetidos serão encaminhados ao Conselho Editorial da Editora Rede UNIDA 
que, acompanhados de parecer técnico, serão analisados quanto à pertinênciade sua 
publicação. 

 

4. CRONOGRAMA  

O Cronograma de execução deste Edital obedece às etapas abaixo estabelecidas:

Data Atividade
28/04/2021 Lançamento do Edital
06/05 à 
06/07/2021 

Período de submissão de textos* 

07/05 a 20/07/2021 Pré-

07/05/07 à 
07/08/2021 

Avaliação cega por pares (Relator 

Até 07/09/2021 Reformulações dos textos 
Até 07/10/2021 Avaliação dos Organizadores
15/12/2021 Lançamento do Livro

 

 
 

Título: centrado, caixa alta, Calibri, 16 pt, negrito; 

Nome dos autores: alinhado à direita, Calibri, 12pt. Para cada autor, indicar, em 
nota de rodapé, titulação, unidade/serviço ao qual está vinculado e e
Texto: com alinhamento justificado, espaçamento entre linhas simples, 
pt. Caso seja dividido em seções, colocar os subtítulos em negrito;
Notas de rodapé: colocar numeração automática, ao pé da página, alinhamento 

, 10pt; 

Referências bibliográficas: deverão ser apresentadas no final do trabalho, 
se as normas correspondentes da Associação Brasileira de Normas 

écnicas (ABNT), alinhamento à esquerda, Calibri, 12pt, espaçamento entre linhas 
simples para o texto e, entre cada uma das obras, um espaço; 

O texto deverá ser submetido com a devida correção ortográfica e gramatical para a 
língua portuguesa, diagramado em formato “doc” ou “docx”. 

CRITÉRIOS PARA ANÁLISE  

O processo de avaliação do texto dependerá da observância das Normas Editoriais, dos 
Pareceres do Corpo Editorial e/ou do Relator ad-hoc. Neste processo, o editor
membros do Conselho Editorial poderão aceitar integralmente, sugerir ou solicitar as 
modificações necessárias, apesar dos conceitos emitidos serem de responsabilidade dos 
autores, ou mesmo rejeitar o manuscrito, quando não responder às expectativas do livro. 

encaminhados ao Conselho Editorial da Editora Rede UNIDA 
que, acompanhados de parecer técnico, serão analisados quanto à pertinênciade sua 

O Cronograma de execução deste Edital obedece às etapas abaixo estabelecidas:

Atividade 
Lançamento do Edital 
Período de submissão de textos*  

-seleção realizada pelo corpo editorial 

Avaliação cega por pares (Relator ad-hoc). 

Reformulações dos textos pelos autores* 
Avaliação dos Organizadores 
Lançamento do Livro 
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, 12pt. Para cada autor, indicar, em 
unidade/serviço ao qual está vinculado e e-mail; 

Texto: com alinhamento justificado, espaçamento entre linhas simples, Calibri, 12 
pt. Caso seja dividido em seções, colocar os subtítulos em negrito; 
Notas de rodapé: colocar numeração automática, ao pé da página, alinhamento 

Referências bibliográficas: deverão ser apresentadas no final do trabalho, 
se as normas correspondentes da Associação Brasileira de Normas 

, 12pt, espaçamento entre linhas 

O texto deverá ser submetido com a devida correção ortográfica e gramatical para a 

O processo de avaliação do texto dependerá da observância das Normas Editoriais, dos 
. Neste processo, o editor-chefe e os 

poderão aceitar integralmente, sugerir ou solicitar as 
modificações necessárias, apesar dos conceitos emitidos serem de responsabilidade dos 
autores, ou mesmo rejeitar o manuscrito, quando não responder às expectativas do livro. 

encaminhados ao Conselho Editorial da Editora Rede UNIDA 
que, acompanhados de parecer técnico, serão analisados quanto à pertinênciade sua 

O Cronograma de execução deste Edital obedece às etapas abaixo estabelecidas: 



  

 

*envio dos textos para o e-mail:
 

5. DA PUBLICAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS 

A publicação do manuscrito está condicionada ao envio, no processo de submissão, da 
carta de cessão de direitos de publicação à Editora da Rede Unida, conforme anexo. Em 
havendo alterações no escopo de autores ou no título do manuscrito durante o 
avaliação, a carta de cessão de direitos de publicação deverá ser atualizada antes da 
publicação. 

5.1 Ética 

Pesquisas que envolvam aspectos éticos com seres humanos deverão ser conduzidas 
dentro dos padrões éticos (previstos nas Resoluções do Cons
466, de 12 de dezembro de 2012 e nº 510, de 07 de abril de 2016 e outras que se apliquem, 
que estão disponíveis em www.conselho.saude.gov.br)
número de protocolo de sub
Pesquisa e/ou a descrição dos procedimentos éticos observados na elaboração do 
manuscrito no corpo do mesmo ou em declaração assinada e anexa ao artigo.

5.2 Prova Gráfica 

O texto do manuscrito diagramado 
mail ao endereço livro.educa.trabalho@gmail.com

publicação, deverão ser realizadas no cronograma conforme 
editor-chefe. Portanto, o texto deve ser cuidadosamente corrigido antes da resposta ao 
editor, pois inclusões de correções subsequentes (indicação de novo autor, mudança de 
parágrafos inteiros ou tabelas) não podem ser garanti

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O texto inserido no Livro Cuidar de mulheres e crianças no SUS: diálogos sobre a 
gestão do trabalho e educação e as práticas do cuidado
espécie de comercialização ou enriquecimento, sendo que esta condi
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 
as disposições da Lei n.º 9.610/1998 ou qualquer outra de 
aplique. O participante do Livro não faz jus a qualquer tipo de pagamento e/ou 
ressarcimento pela produção e consequente publicação do trabalho, uma vez que se trata 
de um projeto editorial sem fins lucrativos. A publicação i
ensejará no recebimento, por parte dos autores, de dois exemplares por capítulo publicado.

 

 

 
 

mail: livro.educa.trabalho@gmail.com 

DA PUBLICAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS

A publicação do manuscrito está condicionada ao envio, no processo de submissão, da 
carta de cessão de direitos de publicação à Editora da Rede Unida, conforme anexo. Em 
havendo alterações no escopo de autores ou no título do manuscrito durante o 
avaliação, a carta de cessão de direitos de publicação deverá ser atualizada antes da 

Pesquisas que envolvam aspectos éticos com seres humanos deverão ser conduzidas 
dentro dos padrões éticos (previstos nas Resoluções do Conselho Nacional de Saúde n° 
466, de 12 de dezembro de 2012 e nº 510, de 07 de abril de 2016 e outras que se apliquem, 

www.conselho.saude.gov.br), devendo os autores apresentar o 
número de protocolo de submissão e aprovação dos trabalhos em Comitê de Ética em 

descrição dos procedimentos éticos observados na elaboração do 
manuscrito no corpo do mesmo ou em declaração assinada e anexa ao artigo.

O texto do manuscrito diagramado em formato “doc” ou “docx” deverá ser enviado por e
livro.educa.trabalho@gmail.come. Alterações no texto, quando aceitas para 

ser realizadas no cronograma conforme este edital, com permissão do 
o texto deve ser cuidadosamente corrigido antes da resposta ao 

editor, pois inclusões de correções subsequentes (indicação de novo autor, mudança de 
parágrafos inteiros ou tabelas) não podem ser garantidas. 

 

Cuidar de mulheres e crianças no SUS: diálogos sobre a 
gestão do trabalho e educação e as práticas do cuidado” não será objeto de qualquer 
espécie de comercialização ou enriquecimento, sendo que esta condi
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 
as disposições da Lei n.º 9.610/1998 ou qualquer outra de natureza cível ou penal que se 
aplique. O participante do Livro não faz jus a qualquer tipo de pagamento e/ou 

pela produção e consequente publicação do trabalho, uma vez que se trata 
de um projeto editorial sem fins lucrativos. A publicação impressa, quando for o caso, 
ensejará no recebimento, por parte dos autores, de dois exemplares por capítulo publicado.
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A publicação do manuscrito está condicionada ao envio, no processo de submissão, da 
carta de cessão de direitos de publicação à Editora da Rede Unida, conforme anexo. Em 
havendo alterações no escopo de autores ou no título do manuscrito durante o processo de 
avaliação, a carta de cessão de direitos de publicação deverá ser atualizada antes da 

Pesquisas que envolvam aspectos éticos com seres humanos deverão ser conduzidas 
elho Nacional de Saúde n° 

466, de 12 de dezembro de 2012 e nº 510, de 07 de abril de 2016 e outras que se apliquem, 
, devendo os autores apresentar o 

missão e aprovação dos trabalhos em Comitê de Ética em 
descrição dos procedimentos éticos observados na elaboração do 

manuscrito no corpo do mesmo ou em declaração assinada e anexa ao artigo. 

em formato “doc” ou “docx” deverá ser enviado por e-
. Alterações no texto, quando aceitas para 

este edital, com permissão do 
o texto deve ser cuidadosamente corrigido antes da resposta ao 

editor, pois inclusões de correções subsequentes (indicação de novo autor, mudança de 

Cuidar de mulheres e crianças no SUS: diálogos sobre a 
não será 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 

natureza cível ou penal que se 
aplique. O participante do Livro não faz jus a qualquer tipo de pagamento e/ou 

pela produção e consequente publicação do trabalho, uma vez que se trata 
mpressa, quando for o caso, 

ensejará no recebimento, por parte dos autores, de dois exemplares por capítulo publicado. 



  

 

 

Coordenador Editorial da Editora da Rede UNIDA
 

 

Coordenador Nacional da Rede Unida

Dra. Fernanda Tavares Costa de Souza Araújo,
Secretaria-Executiva de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde

 
 

Dra. Alcindo Antônio Ferla, 
Coordenador Editorial da Editora da Rede UNIDA 

Dr. Túlio Batista Franco, 
Coordenador Nacional da Rede Unida 

 
 

Dra. Fernanda Tavares Costa de Souza Araújo, 
Executiva de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS
 
 
 

Pelo presente instrumento, NOME COMPLETO DO(S) COLABORADOR(ES), 

NACIONALIDADE, PROFISSÃO, ESTADO CIVIL, portador (a) de Carteira de 

Identificação de nº 

inscrito (a) no CPF de nº _____________, residente e domiciliado (a) na cidade

aseguir simplesmente denom

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA REDE UNIDA pessoa jurídica de direito privado, com 

sede na Rua São Manoel n. 489, bairro Santa Cecília, na cidade de Porto Alegre 

CEP.: 90.620-110, inscrita no CNPJ sob o nº 0502015

denominada EDITORA, o uso e publicação do manuscrito de sua autoria denominado, que 

será publicado) na obracom título 

sobre a gestão do trabalho e educação e as práticas do cu

autorizada pelo AUTOR poderá(ão) ser usada (s) pela EDITORA na presente edição 

gráfica, em  futuras  reedições, tanto sob forma de livro, quanto eletrônica, regendo

Art. 49 e seus § da Lei 9610/98. O AUTOR  poderá reprodu

imprimir e publicar o presente texto(s) e a(s) imagem(s) em outras publicações, entretanto, 

tais publicações deverão mencionar a referência correta quanto aos créditos de 

mulheres e crianças no SUS: diálogos sobre a ges

práticas do cuidado” , tais como: editora, título da obra e autoria.

 
Porto Alegre, .... de ................ de .......

 
 
 

 
 

Anexo 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

instrumento, NOME COMPLETO DO(S) COLABORADOR(ES), 

NACIONALIDADE, PROFISSÃO, ESTADO CIVIL, portador (a) de Carteira de 

inscrito (a) no CPF de nº _____________, residente e domiciliado (a) na cidade

aseguir simplesmente denominado(a) AUTOR(a), autoriza gratuitamente à 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA REDE UNIDA pessoa jurídica de direito privado, com 

sede na Rua São Manoel n. 489, bairro Santa Cecília, na cidade de Porto Alegre 

110, inscrita no CNPJ sob o nº 05020154-0001/69, a seguir simplesmente 

denominada EDITORA, o uso e publicação do manuscrito de sua autoria denominado, que 

bracom título “Cuidar de mulheres e crianças no SUS: diálogos 

sobre a gestão do trabalho e educação e as práticas do cuidado” . A imagem/texto ora 

autorizada pelo AUTOR poderá(ão) ser usada (s) pela EDITORA na presente edição 

gráfica, em  futuras  reedições, tanto sob forma de livro, quanto eletrônica, regendo

rt. 49 e seus § da Lei 9610/98. O AUTOR  poderá reproduzir, autorizar, escrever, 

imprimir e publicar o presente texto(s) e a(s) imagem(s) em outras publicações, entretanto, 

tais publicações deverão mencionar a referência correta quanto aos créditos de 

mulheres e crianças no SUS: diálogos sobre a gestão do trabalho e educação e as 

, tais como: editora, título da obra e autoria. 

Porto Alegre, .... de ................ de ....... 

  
(Nome completo do AUTOR) 
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NACIONALIDADE, PROFISSÃO, ESTADO CIVIL, portador (a) de Carteira de 
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inscrito (a) no CPF de nº _____________, residente e domiciliado (a) na cidade ________, 

inado(a) AUTOR(a), autoriza gratuitamente à 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA REDE UNIDA pessoa jurídica de direito privado, com 

sede na Rua São Manoel n. 489, bairro Santa Cecília, na cidade de Porto Alegre – RS, 
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denominada EDITORA, o uso e publicação do manuscrito de sua autoria denominado, que 

Cuidar de mulheres e crianças no SUS: diálogos 

. A imagem/texto ora 

autorizada pelo AUTOR poderá(ão) ser usada (s) pela EDITORA na presente edição 

gráfica, em  futuras  reedições, tanto sob forma de livro, quanto eletrônica, regendo-se pelo 

zir, autorizar, escrever, 

imprimir e publicar o presente texto(s) e a(s) imagem(s) em outras publicações, entretanto, 

tais publicações deverão mencionar a referência correta quanto aos créditos de “Cuidar de 

tão do trabalho e educação e as 


