
 

 

 

 

 

CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO DE MANUSCRITOS CIENTÍFICOS 

EM LIVRO TEMÁTICO DO ESTUDO MULTICÊNTRICO DO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA – 

PROFSAÚDE – VOLUME 1 

  

O MESTRADO PROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA – PROFSAÚDE informa que 

está aberta chamada para a inscrição de manuscritos científicos que apresentem resultados 

decorrentes da pesquisa “Prevenção e controle da COVID-19: estudo multicêntrico sobre a 

percepção e práticas no cotidiano das orientações médico-científicas pela população dos 

territórios de abrangência da Atenção Primária à Saúde” (doravante: Estudo Multicêntrico 

PROFSAÚDE), para publicação na modalidade E-book, pela Editora Rede Unida, de 

coletânea temática. 

O objetivo da publicação é divulgar as diversas experiências e/ou resultados do Estudo 

Multicêntrico PROFSAÚDE, que abrangeu pesquisadores docentes e discentes de 21 

Instituições de Educação Superior vinculadas ao programa, 128 Unidades Básicas de Saúde e 

88 municípios das 5 regiões do Brasil, o que demonstra a grande capilaridade da Rede 

PROFSÁUDE no território nacional.  

 

1. DO OBJETO 

Esta chamada para publicação de E-book contemplará manuscritos, fruto dos trabalhos 

produzidos do Estudo Multicêntrico PROFSAÚDE e que apresentem: relatos de experiência; 

cartografia; aspectos metodológicos; resultados quantitativos, qualitativos ou mistos. A 

produção da coletânea estará voltada à divulgação acadêmico-científica e como contribuição 

ao embasamento teórico para a criação de conteúdo com fins de devolutiva á comunidade.  

 

2. DOS REQUISITOS 

2.1. Serão aceitos trabalhos cujos autores e co-autores tenham sido mestrandos do 

PROFSAÚDE, respectivos orientadores e outros colaboradores que participaram da pesquisa 

e/ou produção do manuscrito.  



2.2. Destaca-se que entre os critérios para co-autoria devem figurar a suficientemente 

participação no trabalho de forma a poder assumir publicamente a responsabilidade por seu 

conteúdo. As diversas modalidades de participação podem incluir: concepção ou 

delineamento ou análise e interpretação dos dados, ou ambos; redação do manuscrito ou sua 

revisão, quando incluir aporte analítico ao conteúdo; aprovação final da versão a ser 

publicada. A simples participação na coleta de dados não justifica autoria.  

2.3. Cada manuscrito deverá ter no máximo 8 autores. Podendo haver co-autoria em no 

máximo 2 capítulos da coletânea;   

2.4. Não serão aceitos textos anteriormente publicados ou encaminhados à avaliação em 

outras obras científicas (periódicos, livros).   

 

3. DAS ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A PRODUÇÃO DOS TEXTOS 

3.1. A elaboração dos manuscritos deverá obedecer às normas de apresentação da Editora 

Rede Unida de acordo com as orientações detalhadas nesta chamada; 

3.2. As obras deverão ser escritas em português, em conformidade com as regras do Novo 

Acordo Ortográfico, de 1990, que entrou em vigor em janeiro de 2009;  

3.3. Os manuscritos devem ser digitados em formato editável (DOC, DOCX, ODT ou RTF), 

com fonte Calibri 12, espaçamento 1,5, respeitando-se o máximo de 4.000 palavras, que 

compreendem todo o corpo do texto, as notas e as referências;  

3.4. Os títulos devem ser centrados, em caixa alta, tamanho 14 pt, negrito e contendo no 

máximo 15 palavras;  

3.5. Solicita-se que a identificação do(s) autor(es) seja descrita em nota de rodapé na folha de 

rosto do manuscrito, contemplando nome completo, formação, filiação institucional (citar 

apenas uma), cidade, estado, país e endereço eletrônico. O(s) autor(es) deve(m) incluir breve 

apresentação de sua trajetória profissional (máximo 3 linhas); 

3.6. O corpo do manuscrito deverá conter as seguintes seções: introdução, referencial 

teórico/revisão de literatura, método, resultados e discussão, conclusão/considerações finais e 

referências;  

3.7. As referências devem ser formatadas no padrão APA (www.apa.org) [em português, veja 

em https://periodicos.ufsm.br/animus/announcement/view/426]; alinhamento à esquerda, 

espaçamento entre linhas simples para o texto e, entre cada uma das obras, um espaço; 

3.8. As referências diretas e indiretas no texto seguirão as normas da APA; 

3.9. Notas de rodapé: colocar numeração automática, ao pé da página, alinhamento 

justificado, 10 pt, com numeração reiniciando a cada capítulo. Sugerimos restrição no uso de 

notas de rodapé, por conveniência na diagramação. Recomendamos o uso de notas finais 



devem ser numeradas sequencialmente em algarismos arábicos, devem ser colocadas no final 

do texto, após as referências, com fonte tamanho 10;  

3.10. Uso de Imagens: poderão ser incluídas fotos ou desenhos que ilustrem a narrativa. As 

imagens deverão estar em alta resolução (300 dpi) e não poderão ultrapassar duas imagens 

por manuscrito;  

3.11. Elaborar um resumo (somente em português). 

 

4. DAS QUESTÕES ÉTICAS 

Pesquisas que envolvam aspectos éticos com seres humanos deverão ser conduzidas dentro 

dos padrões éticos conforme a legislação vigente. Para tanto, deve ser citada ou anexada 

cópia do parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em casos de pesquisas com 

seres humanos (exceto dados de domínio público) e/ou considerações éticas para a não 

submissão ao CEP.  

 

5. DOS PROCEDIMENTOS DE SUBMISSÃO 

5.1. Os manuscritos deverão seguir às orientações gerais para a produção indicadas acima e 

serão submetidos à avaliação pelos Editores Convidados do livro; 

5.2. Os manuscritos deverão ser submetidos no período de 31/05/2022 a 29/07/2022, por 

meio do endereço eletrônico: livro.multicentrico@gmail.com identificando no assunto 

“manuscrito para volume 1”; 

5.3. Os manuscritos devem ser acompanhados de carta de direitos autorais assinada por todos 

os autores (concedendo os direitos autorais patrimoniais à Editora Rede Unida); 

5.4. Informações adicionais e dúvidas deverão ser encaminhadas para o e-mail 

(livro.multicentrico@gmail.com). 

 

6. DOS CRITÉRIOS PARA ANÁLISE 

6.1. Os textos submetidos serão encaminhados aos Organizadores e os Editores Convidados 

para a organização da obra que, acompanhados de parecer técnico, serão analisados quanto à 

pertinência de sua publicação; 

6.2. O processo de avaliação do texto dependerá da observância das Normas Editoriais e dos 

Pareceres dos Editores Convidados. Neste processo, os manuscritos poderão ser avaliados 

como aceitos integralmente; com solicitação de modificações necessárias, apesar dos 

conceitos emitidos serem de responsabilidade dos autores; ou mesmo rejeitados, quando não 

responder às expectativas do livro.  
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7. DO CRONOGRAMA 

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

 

Data Etapa 

 

26/05/2022 

 

Lançamento do Edital 

 

 

31/05/2022 a 29/07/2022 

 

Período de submissão de textos* 

 

 

01/08/2022 a 31/08/2022 

 

Avaliação dos manuscritos pelo Comitê Editorial e devolutiva 

dos capítulos aos autores com parecer 

 

 

01/09/2022 a 23/09/2022 

 

Reformulações dos textos pelos autores* 

 

 

A partir de 26/09/2022 

 

Revisão e diagramação do Livro 

 

 

A definir 

 

Lançamento do Livro 

 

*envio dos textos para o e-mail: livro.multicentrico@gmail.com  

 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

De acordo com a política editorial da Editora Rede Unida, as publicações não serão 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 às 

disposições da Lei nº 9.610/98 ou qualquer outra de natureza cível ou penal que se aplique. 

 

OS ORGANIZADORES  

 

Carla Pacheco Teixeira - Fiocruz 

Diana Paola Gutierrez Diaz - Fiocruz 

José Ivo dos Santos Pedrosa - UFPI 

Júlio Cesar Schweickardt - Fiocruz 

Maria Cristina Rodrigues Guilam - Fiocruz 
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EDITORES CONVIDADOS PARA A ORGANIZAÇÃO DA OBRA  

  

Carlos Dornels Freire de Souza – UFAL 

Claudia Regina Santos Ribeiro – UFF 

Daniel Canavese – UFRGS 

Eda Schwartz – UFPEL 

Elen Rose Lodeiro Castanheira – UNESP 

Letícia Goulart – UFR 

Marcio Moyses de Oliveira – UFMA 

Maria Rosilene Cândido Moreira – UFCA 

Maurício Polidoro – UFRGS 

Michael Ferreira Machado – UFAL 

Rocio Elizabeth Chavez Alvarez – UFSB 

Sergio Xavier de Camargo - UFJF 

Virginia Junqueira – UNIFESP 

Wallisen Tadashi Hattori - UFU 

 

SECRETÁRIA EXECUTIVA 

Lidia da Silva Pereira de Oliveira - Fiocruz 

 


