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PUBLICACIÓN DE LIBRO
“DERECHOS HUMANOS, DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN SUPERIOR:
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CHAMADA PARA SUBMISSÃO
DE MANUSCRITOS Nº 05/2022
A Editora e o Fórum de Direitos Humanos, Diversidade e Equidade de Raça e Gênero, da Associação
Rede Unida (Brasil) e a Soucet (Consultora educacional e jurídica da Colômbia) tornam pública a
chamada de manuscritos para compor a coletânea de textos intitulada: “Direitos Humanos,
Diversidade e Formação Superior: Diálogos entre Educação e Saúde”.
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1. Do Objeto
O livro “Direitos Humanos, Diversidade e Formação Superior: Diálogos entre Educação e Saúde”
será formado por produções autorais derivadas de pesquisas, teóricas ou empíricas, relatos de
experiências significativas, projetos de intervenção transcendentes ou ensaio científico, na área dos
direitos humanos (DDHH) e/ou direito internacional humanitário (DIH) em relação com a saúde
e/ou educação. A produção terá caráter inter e transdisciplinar e deverá contribuir para a reflexão
sobre ditos temas e o pleno exercício de cidadania responsável.
Esta chamada, como corresponde, respeita as liberdades de pensamento e expressão, é, portanto,
democrática; em consequência, não há nenhum tipo de exceção temática, desde que o documento
apresentado tenha como eixo central os DDHH e/ou o DIH e esteja relacionado com a saúde e/ou a
educação, naturalmente, pois é o fio condutor do livro que será publicado.

2. Dos Requisitos e Procedimentos de Submissão
Os textos apresentados nesta chamada serão submetidos a revisão por pares e devem atender aos
seguintes critérios e requisitos:
Cumprir aos critérios gerais de submissão de escritos da Editora Rede UNIDA, disponíveis em:
http://historico.redeunida.org.br/editora/diretrizes-editora-rede-unida-livros/view.
O livro será bilíngüe, portanto, os documentos poderão ser apresentados para avaliação em
português e espanhol.
Os textos deverão ser submetidos no período de 25/10/2022 a 30/12/2022
O documento deve ser enviado para o seguinte formulário electrónico:
https://forms.gle/rWGCeDLeVELF1NCR7
Para a submissão, 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 ao
formulário. Esse endereço eletrônico poderá ser utilizado também para informações adicionais.
Cada autor pode participar com um máximo de um texto e cada documento pode ter no máximo
três autores.

3. Normas técnicas de Redação

O texto [excluindo título e o texto sobre o(s) autor(es)] deverá ter de 15 000 a 30.000 caracteres sem
espaço, de acordo com as regras de formatação abaixo indicadas:

Orientações Para Os Manuscritos
Os manuscritos, em Português ou Espanhol,

Texto: com alinhamento justificado,

deverão observar as Normas APA 7ª Edição

espaçamento entre linhas simples, Calibri,

para citação de fontes e referências

12 pt. Caso seja dividido em seções, colocar

bibliográficas.

os subtítulos em negrito;

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

Notas de rodapé: colocar numeração

negrito (máximo de 20 palavras);

automática, ao pé da página, alinhamento

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-mail;

justificado, Calibri, 10pt; (utilizar o mínimo
necessário para fins de diagramação)
O texto deverá ser submetido com a devida
correção ortográfica e gramatical para a
Língua Portuguesa ou para a Língua
Espanhola, diagramado em formato “doc”
ou “docx

4. Dos Júris, Pares da Avaliação e Equipe Editorial e seus Conceitos

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-chefe e os 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. Os textos submetidos serão encaminhados ao Conselho
Editorial da Editora Rede UNIDA que, acompanhados de parecer técnico, serão analisados quanto à
publicação.

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

Data / Actividade
25/10/2022 Lançamento do edital
25/10/2022 à 30/12/2022 Período de submissão de textos
01/01/2023 à 30/01/2023 Pré-seleção realizada pelo corpo editorial
01/02/2023 à 28/02/2023 Avaliação cega por pares (Relator ad-hoc).
Até 30/03/2023 Reformulações dos textos pelos autores
Até 20/04/2023 Avaliação dos organizadores
Até 01/06/2023 Processo interno de edição e impressão
Até 15/06/2023 Organização do evento de lançamento do livro
30/06/2023 Previsão de Lançamento do livro

6. Da Autorização Para o Uso de Dados Pessoais
Para os fins de sua solicitação, você deve ter presente que, ao participar deste processo, que é
entendido pelo envio de seu documento a ser submetido para avaliação, o(s) autor(es) autoriza(m)
expressa e voluntariamente a Editora Rede Unida, Soucet, e seus aliados estratégicos nesta
convocação, ao uso e processamento de seus dados pessoais, de acordo com as políticas internas
dos organizadores, para os fins que considerem relevantes em relação a esta chamada, e à possível
publicação de seu texto no caso de seu trabalho ser selecionado.

7.

Dos Direitos da Autor e a Propriedade Intelectual

Os textos apresentados nesta chamada serão submetidos a revisão por pares e devem atender
aos seguintes critérios e requisitos:
Os organizadores desta chamada entendem os direitos autorais como uma expressão inalienável
da ética e do respeito aos direitos humanos. Por esta razão, o respeito aos direitos autorais e aos
direitos de propriedade intelectual é um requisito imprescindível para a participação neste
processo e para a publicação das obras, isto não é negociável. A violação de tais direitos é, por si
só, um critério de exclusão para participação no processo, em qualquer etapa.
Em qualquer caso, o(s) autor(es) declara(m) expressamente pelo simples fato de apresentar seu
trabalho que está/estão (m) ciente(s) desta regra e também que, caso uma violação destas
importantes normas seja detectadas a qualquer momento, ele(s) também entende(m) que as
sanções correspondentes serão aplicadas, independentemente do momento em que o não
cumprimento for detectado.

Os textos inseridos no Livro 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 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 ressarcimento pela produção e
consequente publicação do trabalho, uma vez que se trata de um projeto editorial sem fins
lucrativos.
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 publicação.

8. Entre em Contato Conosco
Para maiores informações, entre em contato conosco através dos seguintes endereços de e-mail:
Rede Unida: livro.educa.trabalho@gmail.come.
Soucet: proyectos@soucet.com

Atenciosamente,

Alcindo Antônio Ferla

Lorena Vitola Castaño

Coordenador General da Rede Unida

Directora Ejecutiva

Editor Chefe da Editora da Rede Unida

Soucet

José Ramiro Nieto Echeverry

Vera María Da Rocha

Representante Aliança de Cooperação
Rede Unida & Soucet

Coordinadora Aliança de Cooperação
Rede Unida & Soucet
Coordenadora Chamada

9. 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 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,
Brasil. CEP.: 90.620-110, inscrita no CNPJ sob o Nº 05020154-0001/69, a seguir simplesmente
denominada EDITORA, a Soucet e seus aliados estratégicos nesta chamada, o uso e publicação do
manuscrito de sua autoria denominado _______________ para que seja publicado como parte do
livro intitulado “Direitos Humanos, Diversidade e Formação Superior: Diálogos entre Educação e
Saúde” no caso de ser selecionado neste processo de avaliação para publicação.
Ora autoriza a pelo AUTOR poderá(ão) ser usada (s) pela EDITORA na presente edição gráfica, em
futuras reedições, tanto sob forma eletrônica, regendo-se pelo Art. 49 e seus da Lei 9610/98. O de
livro, quanto 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 crédito sobre a gestão do trabalho de ________________, tais como:
editora, título da obra e autoria. Cidade, país e data (Dia, mês, ano)
Signatura
___________________________
(Nome completo do AUTOR)
E-mail:

