EDITAL INTERNO DE CHAMADA INTERNA DE SUBMISSÃO DE
MANUSCRITOS UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIENCIAS DA
SAÚDE DA REGIONAL JATAÍ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS.
03/2017
(Aprovado Ad Referendum na Unidade Acadêmica Especial de Ciências da
Saúde em 01/08/2017)

O Chefe da UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DA
REGIONAL JATAÍ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS –
UAECISAU/REJ/UFG – usando de suas atribuições, juntamente com o GRUPO DE
PESQUISA INTERSAÚDE (UAECISAU/REJ/UFG) torna pública a chamada de
manuscritos para compor a coletânea de textos referentes aos projetos de extensão
realizados (em andamento ou finalizados) com a temática Promoção da Saúde.
Serão aceitos manuscritos, originais e inéditos, dos Projetos de Extensão da UFG/REJ
que contribuam para o crescimento e desenvolvimento da produção científica de
Extensão em Promoção da Saúde.
- DO CRONOGRAMA
DATA

ETAPA

07/08/17 a
30/09/17

Submissão dos trabalhos

01/10/17 à
05/10/17

Distribuição dos trabalhos para comissão organizadora

06/10/17 à
30/11/17

Avaliação dos trabalhos pela comissão organizadora

01/12/2017

Publicação dos resultados

até 15/12/2017

Envio dos trabalhos finais * e formulário de autorização de
publicação assinado por todos autores

* Apenas para aqueles que tiverem recomendação para reformulação.
- DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
Os manuscritos serão encaminhados para apreciação do seu conteúdo para os
Organizadores e para um Corpo Editorial. Para tanto, será utilizado o modelo peer
review, de forma a garantir o sigilo quanto à identidade dos autores e dos membros da
Comissão. A Comissão analisará quanto à observância do atendimento das normas

editoriais, coerência interna do texto, pertinência do conteúdo do manuscrito à proposta
do livro e contribuição para a inovação do conhecimento na área.
A análise do texto será feita com base no instrumento de avaliação previamente
delineado. Após esse processo serão enviados aos autores com indicação de aceitação,
reformulação ou recusa.
Em caso de reformulação, cabe ao corpo editorial o acompanhamento das alterações. As
pesquisas provenientes do Brasil, que envolvem seres humanos devem, obrigatoriamente,
explicitar no corpo do trabalho o atendimento das regras da Resolução CNS 466/2012,
indicando número de aprovação emitido por Comitê de Ética, devidamente reconhecido
pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde
(CNS).
Não serão admitidos acréscimos ou alterações após o envio para os organizadores ou
corpo editorial e fechamento do número.
- DOS REQUISITOS E PROCESSO DE SUBMISSÃO
No momento da submissão o autor deverá encaminhar, via email:
• Arquivo do manuscrito no formato .doc;
• Aprovação do comitê de ética em pesquisa ou declaração informando que a pesquisa
não envolveu seres humanos. O documento de aprovação do comitê de ética poderá ser
digitalizados no formato JPG ou PDF e enviados por email (intersaude.ufg@gmail.com)
como “Anexo”.
No recebimento do e-mail será realizada conferência do manuscrito e da documentação.
Havendo pendências serão solicitadas correções. O não atendimento dessas implica no
cancelamento imediato da submissão.
- DAS ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A ESTRUTURA DO ARTIGO
Os manuscritos devem ser estruturados de forma convencional, contemplando os itens
abaixo listados. O conteúdo do texto deve expressar contribuições do estudo para o
avanço do conhecimento na área de Extensão em Promoção de Saúde.
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:
-Titulo: 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 email;
-Texto: com alinhamento justificado, espaçamento entre linhas simples, Calibri, 12 pt. Na
divisão de seções, colocar os subtítulos em negrito;
- Introdução e Justificativa
- Objetivos
- Público-alvo
- Fundamentação teórica
- Metodologia
- Resultados e Discussão
- Considerações Finais
- Perspectivas Futuras
-Notas de rodapé: colocar 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, Calibri, 12pt, espaçamento entre linhas simples para o texto e,
entre cada uma das obras, um espaço;]
- DA FORMATAÇÃO DA PÁGINA
• Formato .doc;
• Papel tamanho A4;
• Margens de 2,5 cm;

Jataí, 01 de agosto de 2017.

Prof. Dr. Rodrigo Paschoal Prado
Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências da Saúde da Regional Jataí da
Universidade Federal de Goiás.

