CONVITE PARA PUBLICAÇÃO
Livro: “SOU BACHAREL EM SAÚDE COLETIVA”.
Estamos organizando, pela Editora Rede Unida, um livro intitulado SOU
BACHAREL EM SAÚDE COLETIVA. O livro pretende reunir as narrativas dos egressos do
Bacharelado em Saúde Coletiva que compartilharam a mesma escolha profissional, mas
que são múltiplos em suas experiências de inserção, visões, caminhos e trajetórias.
Deste modo, os egressos do Bacharelado em Saúde Coletiva são convidados a
compartilharem uma narrativa sobre a sua incursão no mercado de trabalho ou em pósgraduação, sua integração e interação com os serviços e rede de saúde, os movimentos
que estão conseguindo produzir, as diferentes formas com que são afetados, suas
reflexões, inovações, práticas, desafios, dificuldades, potencialidades, experiências e
experimentações profissionais. As narrativas devem contribuir com a teorização do
exercício profissional.
Para a composição desse livro, serão aceitas narrativas que deverão ser
enviadas até o dia 28 de fevereiro de 2016 para o e-mail
narrativassaudecoletiva@gmail.com , exclusivamente em formato .doc ou .docx, em
arquivo único.
As narrativas serão analisadas pela comissão editorial e serão enviados os
pareceres por e-mail até o dia 01/04/2016. Os autores terão até o dia 17/04/2016 para
fazerem alterações caso haja necessidade. O lançamento do livro está previsto para
junho de 2016.
Caso tenham alguma dúvida a respeito das orientações acima, favor entrar em
contato com os organizadores, através do e-mail: narrativassaudecoletiva@gmail.com.
Aguardamos ansiosamente o envio de sua produção!
Atenciosamente,
Vivian Costa da Silva
Alcindo Antônio Ferla
Ricardo Burg Ceccim
(organizadores)
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Fone: (51) 3391-1252

ORIENTAÇÕES GERAIS
Os textos (incluindo título, autor, eventuais notas de rodapé e referências
bibliográficas) deverão ter de 20 a 30 laudas, de acordo com as regras de formatação
abaixo indicadas:
•

Título: Esquerda, caixa alta, Calibri 16pt, negrito, sem recuo de primeira linha ou
margem. Com relação aos subtítulos de segundo nível de cada nova seção do
capítulo, os mesmos devem estar em fonte tamanho 12, com destaque em
itálico, sem recuo de margem.

•

Autor: O nome completo deve estar após o título, alinhados à direita, Calibri 12pt
em itálico. Indicar, em nota de rodapé: instituição formadora, RG, CPF, endereço
completo, e-mail e mini currículo para identificação dos autores no livro (máximo
300 caracteres com espaço).

•

Texto: A fonte utilizada deve ser Calibri, tamanho 12, com alinhamento
justificado, espaçamento de 1,5cm entre linhas. Colocar parágrafo com recuo na
primeira linha de 1,25 cm; com espaçamento de 10pt entre parágrafos.

•

Notas de rodapé: colocar automática, ao pé da página, alinhamento justificado,
Calibri 10 pt. Sugerimos que as notas de rodapé sejam utilizadas em casos
excepcionais.

•

Referências bibliográficas: deverão ser apresentadas no final do texto,
observando-se as normas correspondentes da ABNT, alinhamento à esquerda,
Calibri 11pt, espaço simples para o texto e, entre cada uma das obras, deixar
espaço.
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•

Margens: todas as margens devem medir 2,5 cm.

•

Envio: exclusivamente em formato .doc ou .docx, em arquivo único, para o email: narrativassaudecoletiva@gmail.com.

Obs.: Não devem ser utilizadas formatações especiais, como: estilos (headings,
hyperlinks, etc.); texto em colunas; cabeçalhos de páginas (headers); diferentes tipos de
letra; sublinhados; hifenização automática; numeração automática de seções ou
parágrafos.

DIREITOS AUTORAIS
Ao autorizar a publicação da sua obra, o autor ou autora cede os direitos de uso do seu
texto, de forma exclusiva e isento de qualquer ônus para publicação no livro SOU
BACHAREL EM SAÚDE COLETIVA. Ele ou ela permanece proprietário de todos os direitos
autorais sobre a obra, e apenas autoriza a fazer uma publicação pública e aberta da
mesma. Ao remeter sua produção autoral, o autor ou autora anui com todos os termos
aqui expostos responsabilizando-se, portanto, pela autoria e originalidade do trabalho.
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