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Os docentes do Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família 

(RENASF/FIOCRUZ/UFPI), desde 2017, tem dialogado na busca pela ampliação do conhecimento 

científico no campo da saúde coletiva e suas diversas interfaces, usando, entre outros meios, 

publicação de artigos e livros. 

Em 2020, houve a publicação da obra “Políticas, epidemiologia e experiências no 

Sistema Único de Saúde (SUS) – possibilidades e desafios do cenário brasileiro” (Editora 

CRV), que contou com 35 capítulos, provenientes de realidades distintas, congregando a prática de 

pesquisadores de várias regiões brasileiras e suas experiências exitosas. Dando continuidade a essa 

modalidade de diálogo entre teoria e prática, estamos organizando o volume 2. Para compor essa 

nova produção bibliográfica convidamos toda comunidade a contribuir, enviando seus produtos 

resultantes de ensaios, relatos e estudos científicos. 

Serão aceitos capítulo nos formatos: ensaio teórico, relato de experiência e resultados de 

pesquisa (neste caso específico é de responsabilidade do(s) proponentes(s) apresentar o parecer do 

Comitê de Ética em Pesquisa, no ato da submissão do capítulo). Os trabalhos devem estar voltados 

para atenção primária em saúde.  

Os interessados deverão encaminhar suas propostas, seguindo as orientações: 

 

1) As propostas deverão ser enviadas para apreciação por email 

(livrosaudecoletiva6@gmail.com) 

2) Prazo final para envio de propostas (capítulos completos em língua portuguesa): 

25/04/2021. As devolutivas dos pareceres aos autores, pelos organizadores, deverão ser feitas até 

16/05/2021. A expectativa de submissão das propostas à editora é 21/06/2021. 

3) As propostas deverão ser enviadas em arquivo no formato .doc ou .docx; 

4) Autoria: cada capítulo, deverá conter, no máximo, 6 integrantes (é obrigatório que pelo 

menos um integrante seja mestre/doutor). A ordem de autoria estabelecida no arquivo será 

obedecida para publicação; 

4.1) Abaixo do nome de cada autor, deve-se inserir texto com minicurrículo (no máximo 

90 palavras), indicando a formação profissional de cada autor, a função que exerce(m), principal 

titulação, instituição a qual pertence(m) e e-mail. 

5) A observância de plágio (aferido por sistemas de checagem) acarretará no indeferimento 

da proposta; 



6) As propostas deverão conter até 12 páginas e obedecer a seguinte estrutura: 

6.1) Capa: título; autoria; resumo estruturado com até 150 palavras, contendo os seguintes 

elementos: introdução, objetivo, método, resultados e conclusão; e, palavras-chave (entre três a 

cinco) que devem constar nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS). 

6.2) Corpo do capítulo: deverá ser estruturado obedecendo os seguintes tópicos: 

- INTRODUÇÃO AO TEMA DA PESQUISA, destacando sua relevância com o objeto 

estudado; 

- CONTEXTO DO ESTUDO, deve conter a justificativa, o(s) objetivo(s) e a descrição 

do método; 

- RESULTADOS E DISCUSSÃO; 

- CONCLUSÃO; 

- QUESTÕES PARA REFLEXÃO (três a cinco interrogativas relacionadas ao 

capítulo); 

- REFERÊNCIAS (atuais, coerentes ao objeto estudado e em número máximo de 25). 

6.3) Os ensaios teóricos, devem ser estruturados em subtópicos a critério dos autores, 

respeitando o número máximo de páginas e a coerência com o tema abordado. É imprescindível, 

entretanto, que o conteúdo esteja relacionado à saúde coletiva. 

6.4) Os capítulos deverão ser apresentados com fonte Times New Roman, tamanho 12, 

espaçamento de 1,5 entre linhas, margens: 3,0 (superior), 2,0 (inferior), 3,0 (esquerda) e 2,0 (direita). 

7) Todas as citações, referências e orientações de títulos ou fontes em tabelas e ilustrações 

devem seguir às normas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, sistema 

autor/data. 

8) Juntamente com o capítulo, os autores deverão enviar “Declaração de direitos de uso de 

texto autoral em obra coletiva”, conforme Anexo I. 

9) O envio do capítulo não garante a sua publicação, estando submetido à avaliação pela 

comissão organizadora/propositora deste livro, aos pareceristas ad hoc e conselho editorial. 

10) Os custos da publicação são de responsabilidade dos autores dos capítulos, informados 

em momento posterior. 

11) Todas as dúvidas e casos omissos serão resolvidos pelos organizadores do livro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO I 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE USO DE TEXTO AUTORAL EM OBRA COLETIVA 
 
 

 

Na condição de autor(es) de capítulo intitulado: ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________que compõe a 

obra “Políticas, epidemiologia e experiências no Sistema Único de Saúde (SUS) – possibilidades e desafios 

do cenário brasileiro”, volume 2, eu(nós): 

 
Autor(es) RG CPF 

   
   
   
   
   
   

 
 
Declaro(amos) que transfiro(imos) os direitos de uso do referido capítulo aos organizadores, cujo(s) autor(es) 

está(ão) ciente(s) e concorda(m) com os termos estabelecidos no chamamento para publicação deste livro. 

Nesse sentido, isento(amos) a equipe de organizadores, de quaisquer responsabilidades por infringir a 

legislação vigente relativa a questões de direitos autorais, acerca da obra supracitada. 

 
 
Local, data 
 
Assinatura(s) do(s) autor(es) 


