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CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE MANUSCRITOS Nº 04/2021 
 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA UFFS-CAMPUS PASSO FUNDO, RS 
 
 

Apresentação: 

A Editora Rede Unida, da 

 

 
Associação Científica Rede Unida, em cooperação com o 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade Federal da Fronteira 

Sul (UFFS), Campus Passo Fundo, RS, organiza o processo de submissão de manuscritos 

para um livro temático sobre a experiência pedagógica e política da Residência 

Multiprofissional realizada pela Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) e pela 

Prefeitura Municipal do município de Marau, RS. Serão aceitos manuscritos no formato de 

narrativas, ensaios teóricos e empíricos, pesquisas, experiências no âmbito do Programa 

de Residência, produzidos por residentes, tutores, coordenadores, docentes, preceptores, 

membros das equipes de saúde, gestores do município de Marau e egressos das turmas 
com ingresso de 2013 a 2019 do Programa de Residência Multiprofissi nal em Saúde da 
UFFS/PF e aos que atuaram no Programa de Residência Integrada em Saúde do GHC no 
município de Marau. O livro também será composto por capítulos de autores convidados, 

para o aprofundamento temático e metodológico. 

O objetivo da chamada de manuscritos é a seleção de textos para divu lgação, difusão e 

disseminação da informação técnica e científica sobre as produções do Programa, 

destacando o caráter e a potência da articulação da formação profissional com a 

territorialidade e a complexidade local da produção de saúde e cuidados, os processos 

produzidos com base na educação popular em saúde e educação permanente em saúde. 

Ou seja, tornar visíveis 

cotidiano do Programa, p 

acessíveis metodologias e tecnologias 

ra colocá-las em diálogo com outras ex 

desenvolvidas no 

eriências e para 

constituir materialidade educativa local ao debate geral sobre as residências em saúde, a 

formação interprofissional e as conexões entre a educação e a saúde no cotidiano dos 

sistemas de saúde, sobretudo em municípios que diferem do perfil de etropolização das 

cidades e das políticas públicas. O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da 

Universidade Federal da Fronteira Sul é realizado em parceria com a Prefeitura Municipal 

de Marau e a ênfase da Residência é a Atenção Básica 

A Universidade Federal da Fronteira Sul, em parceria com a Prefeitura Municipal de 

Marau, desenvolve, desde 2016, o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, 

Área de Concentração em Atenção Básica e vaga às categorias profissionais de 

Enfermagem, Farmácia e Psicologia. O Programa envolve ensino, formação e 

aprendizagem com 80% da carga horária implicada com a presença j nto aos serviços, 

órgãos de gestão e instâncias de participação popular e controle social do Sistema Único 

de Saúde, além dos 20% de carga horária teórica e teórico-prática. Esse processo de 
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Formação em Serviço na Saúde nasceu da estratégia de descentralização da Residência 

Integrada em Saúde do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) que, em 2012, abriu Edital 

específico e estabeleceu parceria para a realização deste Programa descentralizado de 

sua sede em Porto Alegre, valorizando a ênfase em Saúde da Família e Comunidade, na

 qual possui expertise no Estado do Rio Grande do Sul. A iniciativa  

também junto à Universidade Federal da Fronteira Sul quanto ao 

do GHC se deu 

apoio técnico na 

implantação do Curso de Medicina do Campus de Passo Fundo/RS. A construção deste 

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde compunha lastro acadêmico ampliado 

com a área da saúde, reduzindo o eventual isolamento do curso de medicina na formação 

de perfis profissionais de campo e núcleo em saúde. Ao longo desta trajetória, já temos 

muitos residentes formados e atuando nos diversos espaços do Sistema Único de Saúde 

e, também, na formação na saúde. 

Os dois anos de vivência na residência são de muita produção – produção de encontros, 

de relatos e de textos, além da produção de saúde, cuidados e vida. Trata-se de uma rica 

produção científica e acadêmica, oriunda das pesquisas realizadas para os Trabalhos de 

Conclusão de Residência (TCR), para os Planos de Ensino e para os Planos de 

Preceptoria, supervisão e Tutoria de Campo e Núcleo. Alguns desses resultados já foram 

publicados em revistas, em livros e outros encontram-se no repositório digital e físico da 

biblioteca da UFFS e ou GHC, quando relativos ao período de gestão a residência pelo 

GHC. Este será o primeiro livro organizado e publicado a partir da  experiência do 

Programa. O livro, aberto a 

contar essas produções e 

categoria profissional para 

s tutores, docentes, preceptores, residentes e egressos, deve 

deve assegurar a seleção de pelo menos um artigo por 

ompor uma seção específica da publicação que visa divulgar 

as produções feitas pelos residentes que passaram pelo Programa em Marau (desde a 

primeira turma sob a Comissão de Residência Multiprofissional do GHC até as turmas sob 

a Comissão de Residência Multiprofissional da UFFS/Campus Passo Fundo). 

1. DO OBJETO 

Em parceria com a Editora Rede Unida, o Programa de Residência c nvida a todas as 

tutoras e os tutores, docentes, preceptores, residentes atuais e egressos(as) das turmas 

com ingresso de 2013 a 2019 a submeterem artigos relacionados à Residência, como 

oportunidade de ampliar a ifusão dos conhecimentos produzidos a partir da experiência. 

Serão aceitos manuscritos gerados a partir dos Trabalhos de Conclusão, estudos e análise 

dos planos de ensino e supervisão, estudos de egressos e impactos da residência na vida 

profissional, na Universida e, no sistema municipal de saúde de Marau e no Sistema 

Único de Saúde como um todo. 

 

O escopo do livro abrange temas relacionados à educação popular permanente,

ao processo de formação na Residência Multiprofissional em Saúde da UFFS/Campus 

Passo Fundo e do Programa de Residência Integrada em Saúde do GHC no município de 

Marau que sejam oriundos de processos de pesquisa, da confecção de estudos teóricos, 

técnicos, científicos, metodológicos, estudos de egressos e impactos da residência na vida 

profissional e na formação e desenvolvimento dos sistemas locorregionais de saúde, 

inclusive de recuperação e memória histórica do Programa, dos processos de formação 

de preceptoria e tutoria, reflexões e produções a partir das vivências junto ao Programa. 

As análises deverão ter caráter intersetorial, interprofissional e interdisciplinar, com 

transversalidade às grandes áreas de conhecimentos da saúde, ciências humanas e 

sociais, em particular o campo da saúde coletiva. Os textos deverão ser elaborados de 
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forma a dialogar com o propósito de produzir visibilidade às experiências vividas no 

processo formativo e no contato com os territórios, de tal forma que possam ampliar as 

reflexões sobre as Residências em Área Profissional da Saúde e com ênfase na Atenção 

Básica, sobre a educação permanente em saúde e a aprendizagem ativa na formação 

profissional e sobre o desenvolvimento do trabalho nos sistemas locais de saúde. 

Os manuscritos recebidos serão submetidos à avaliação por pares, conforme normas 

editoriais da Editora Rede Unida, e os autores serão informados do resultado da 

avaliação, que poderá ser de aprovação no formato em que se encontra, com sugestão 

de alterações ou a rejeição dos manuscritos que não tiverem suficiente aderência às 

condições da chamada. A Editora e o Programa não farão a revisão dos textos, que 

devem ser submetidos em consonância às normas gramaticais do idioma da submissão e 

com as normas de submissão especificadas a seguir. É de inteira responsabilidade dos 

autores e das autoras a adequação aos critérios de autoria do manusc ito, dos preceitos 

éticos do conteúdo e da autorização de publicação sem ônus. 

2. DOS REQUISITOS E PROCEDIMENTOS DE SUBMISSÃO 

Os manuscritos deverão s bmetido por meio eletrônico, no formato “doc”, “docx” ou 

compatível, por meio do e-mail: livroresidenciauffs@gmail.com 
em duas versões, sendo uma com identificação do(s) autor(es) e 
outra sem a identificação atendendo as demais especificações 

constantes no Anexo I. 

do(s) autor(es) e 

A submissão dos manuscritos indica a ciência e o aceite da responsabilidade pela autoria 

do manuscrito e, solidariamente com os demais autores, quando houver, pelo conteúdo 

técnico e científico do artigo, obedecendo ao Artigo 5°, da Lei Nº 9. 

Direito Autoral. 

10, que trata do 

Cada artigo poderá ter, no máximo 6 (seis) autores. Todos os autores, sem exceção, 

devem firmar, obrigatoriamente, no momento da submissão a autorização para 

publicação do manuscrito no livro, conforme modelo anexo (Anexo II). Caso o artigo não 

seja selecionado para p 

Organizadora. 

blicação, a Autorização será descartada pela Comissão 

Em notas de rodapé, cada autor/autora deverá ter registrado a formação (menor e maior 

título acadêmico), a relação com o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da 

UFFS e/ou GHC, o vínculo atual e o e-mail de contato. 

O período de submissão de artigos será de 01 de julho de 2021 até 04 de outubro 

de 2021. 

Os artigos que não observarem as especificações deste Edital serão imediatamente 

desclassificados. 

Os trabalhos que exigem Parecer do Comitê de Ética ou de Anuência de gestores deverão 

vir acompanhados do parecer de aprovação do Comitê de Ética em 

Declaração de Anuência pelo órgão responsável. 

Pesquisa e/ou da 

O cronograma do processo seletivo ocorrerá conforme o disposto abaixo: 

 Submissão dos artigos: até 04 de outubro de 2021; 
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 Endereço eletrônico para submissão: livroresidenciauffs@gmail.com 

 julgamento dos artigos, divulgação dos selecionados, correção e ajustes 

necessários para os artigos aprovados, revisão final: até 10 de novembro de 

2021; 

 Previsão de publicação do livro: a partir de novembro de 2021. 

Os organizadores do livro e a Editora Rede Unida reservam a prerrogativa de decidir de 

forma terminativa sobre condições não previstas nesta chamada. 

 

Porto Alegre/Passo Fundo, 10 de setembro de  2021. 
 
 
 
 

Túlio Batista Franco 

Coordenador Geral da Associação da Rede Unida 

 

Alcindo Antônio Ferla 
Coordenador Editorial da Editora da Rede Unida 

 

Vanderléia Laodete Pulga 
Coordenadora da COREMU/UFFS e do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde 

na Atenção Básica da UFFS 
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ANEXO I 

 

Normas para Preparação de Originais 
 

 Formatação: texto em tamanho papel A4, fonte Times New Roman corpo 12, 
margem 2,5 nos 4 lados, entrelinha 1,5. 

 Tamanho: em torno de 12 a 15 laudas, exceto apresentação e prefácio. 

 Estilo: a estrutura mínima dos textos deve conter Introdução, Desenvolvimento 
(um ou mais títulos e subtítulos com nomes originais), Conclusão e Referências. 

Pede-se o mínimo 
dialogadas (Ex.: O 

de citações literais, solicitando-se o modo de citações 
autor comenta que..., afirmando que..., concluindo com a 

noção de que...). Não usar de parágrafos curtos ou compostos de uma única 
frase. Cada parágrafo abarca um conjunto de frases sob uma unidade encadeada 

(um parágrafo enxuto tem em torno de 10 linhas). 
 Notas: devem ser evitadas. Serão aceitas apenas notas de fim com finalidade 

explicativa, endereços ou aditamentos ao texto, mas não para referências 
bibliográficas e ne para completar informação que pode ser trabalhada no 
próprio parágrafo a que se refere. 

 Sistema de citação: autor(es) e ano da publicação da obra citada entre 
parênteses como nome em maiúscula seguido de vírgula. Pr exemplo: (FREIRE, 

2001). Incluir a página quando houver trecho de citação literal, colocando vírgula, 
espaço, p. e um espaço. Por exemplo: (FREIRE, 2001, p. 25) 

 Citações literais: além da indicação do autor e ano a publicação, é 
indispensável indicar a(s) página(s). Toda citação maior de linhas deve ser 

apresentada em parágrafo específico e recuo de 4 cm, sem aspas e sem itálico, 
espaço simples entr 

 Citações traduzid 
as linhas. 

s de língua estrangeira: devem ser seguidas da expressão 
“tradução nossa” entre parênteses; caso a citação seja em língua estrangeira, sua 
tradução deve vir no pé da página, com igual identificação entre parênteses. 

 Referências: devem vir em formato extensivo para facilitar o t abalho do revisor 
ou ABNT. Devem constar todos os autores, todos em nomes completos. Livros 

com títulos complet 
da editora e númer 

s, nome de todos os organizadores, cidade da editora, nome 
da edição. Capítulos de livro, além dos dados do livro e 

autores do livro, os autores do capítulo e sua página inicial e final. Artigos de 

revista com todos os autores, nome completo da revista, cidade da revista, 

número do volume, número do fascículo, ano, página inicial e final, mês e ano da 
publicação. Leis e 
completo, nível de 

normativas com número, data de aprovação, preâmbulo 
governo ou órgão da aprovação. Atenção: SEMPRE que 

possível colocar um link onde seja possível o acesso para todo e qualquer item da 
bibliografia. 

 Uso de itálico: em títulos de livros, jornais, artigos, crônicas etc., bastando usar 
em maiúscula a primeira palavra; em palavras ou expressões estrangeiras, exceto 
para nome de entidades, empresas ou organizações. 

 Uso de aspas: ape as para as citações curtas no corpo do text , embora possam 

ser aplicadas em caso de neologismos ou de palavras e expressões que mereçam 
destaque (neste caso, usá-las com parcimônia). 

 Fotos, gravuras e desenhos: incluir legenda, indicar autoria e fonte. 
 Tabelas e gráficos: incluir título, autoria e fonte. 

 Siglas: toda e qualquer sigla deve vir antecedida, em seu primeiro uso, pela 
apresentação por extenso. Siglas até 3 letras, toda em letras maiúsculas. Sempre 
que a sigla for maior que 3 letras e usada de forma pronunciável (não soletrada), 
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usar apenas a primeira letra em maiúscula (Ex. pronunciável: 
soletrada: UFFS). 

Fiocruz, Fapergs; 

 Resumo e palavras-chave: apresentar resumo de até 180 palavras. 
 Índice Remissivo: colocar em letra vermelha todas as palavras julgadas chave 

para buscar o capítulo dentro do livro. Essas palavras vão 

remissivo. 

compor o índice 

 Autores: o texto pode vir em coautoria de até 6 colaboradores, todos com 
minicurrículo de até 4 linhas, constando, no mínimo: formação básica, formação 
mais elevada, atuação principal, local de trabalho, vínculo formal e endereço de e- 
mail. 

 Versão: caso o texto seja uma releitura total ou parcial de texto anterior, indicar 

essa condição e referir a publicação anterior, mas atualizar para título novo, 
realizar nova introdução e atualizar com acréscimos a conclusão em busca de 

evidenciar identificação com a proposta da presente obra, coerência com a 
inserção e alinhame to com a proposta da obra. 

 

A revisão/correção linguística é de responsabilidade dos autores. 
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Anexo 

 

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 e inscrito (a) no CPF de nº  , residente e 
domiciliado    (a)    na    cidade ,    a    seguir    simplesmente 
denominado(a) AUTOR(a), autoriza gratuitamente à ASSOCIAÇÃO REDE UNIDA pessoa 

jurídica de direito privado, com sede na Rua São Manoel n. 489, bairro Santa Cecília, na 

cidade de Porto Alegre – RS, CEP.: 90.620-110, inscrita no CNPJ sob o nº 05020154- 
0001/69, a seguir simplesmente denominada EDITORA, o uso e publicação do inteiro teor 
do manuscrito de sua autoria denominado , que 
será publicado na Obra co título provisório Residência Multiprofissional em Saúde 

da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) – Campus Passo Fundo, RS. O 
texto, imagens e/ou outros elementos gráficos que o componham ora autorizados 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 pel art. 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, tais como: editora, título da 

obra e autoria. 

 
 

............................. , .... de ................ de ....... 
 
 
 

(Nome completo do AUTOR) 
 
 
 
 

Telefone:    

E-mail:    
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