EDITAL 001/2015
CADERNOS DA SAÚDE COLETIVA – EDIÇÃO TEMÁTICA RESIDÊNCIAS EM SAÚDE
Porto Alegre, 30 de outubro de 2015
Colegas,
Estamos organizando um novo volume da série Cadernos da Saúde Coletiva – Edição
Temática RESIDÊNCIAS EM SAÚDE, da Editora Rede Unida em parceria com a Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Escola GHC - Centro de Educação Tecnológica e
Pesquisa em Saúde e Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (ESP/RS).
Pretende-se, a partir das produções textuais enviadas, dar visibilidade às reflexões e
inovações sobre as Residências em Saúde, sejam elas multiprofissionais, integradas ou
uniprofissionais (médicas, de enfermagem, etc).
Pretende-se também estimular a produção conjunta de atores/autores com diferentes
incursões no mundo do trabalho/formação e que foram afetados de diferentes formas, pela
experiência da formação em serviço. Por este motivo, pretende-se, com esta publicação, que
diferentes pontos-de-vista, a respeito da formação em serviço, sejam
apresentados/descritos/narrados, a partir de relatos e reflexões de residentes,
preceptores/as, tutores/as, coordenadores/as de Programas de Residência em Saúde ou
usuários/as de serviços de saúde que tenham Programas de Residência em Saúde.
Nesse sentido, convidamos vocês para que enviem suas produções (seguindo as orientações
abaixo) sobre as diferentes experiências no âmbito da formação em serviço, na modalidade
de Residências em Saúde.
Para a composição desse volume, serão aceitas produções textuais (narrativas, reflexivas,
teóricas) que deverão ser enviadas até o dia 15 de janeiro de 2016 para o email
livroresidencia@gmail.com, exclusivamente em formato .doc ou .docx, em arquivo único.

ORIENTAÇÕES GERAIS
Os textos (incluindo títulos, autores, eventuais notas de rodapé e referências
bibliográficas) deverão ter de 2.000 a 4.000 palavras (de 10 a 15 páginas), de acordo com as
regras de formatação abaixo indicadas:
•

Título: Centrado, caixa alta, Times New Roman 14pt, negrito. Informar, em nota de
rodapé, o foco do texto (tipo de residência: multiprofissional, integrada ou
uniprofissional) e se foi elaborado/produzido por residentes, preceptores/as,
tutores/as, coordenadores/as ou usuários/as;

•

Número e nomes de autores: serão aceitos no máximo cinco (5) autores por texto.
Os nomes completos deverão estar, após o título, alinhados à direita, Times New
Roman 12pt. Para cada autor, indicar, em nota de rodapé, função em relação à
Residência (residentes, preceptores/as, tutores/as, coordenadores/as ou
usuários/as), instituição/programa ao qual está vinculado (ou a que se refere o texto)
e email;

•

Texto: com alinhamento justificado, espaçamento de 1,5cm entre linhas. Caso seja
dividido em seções, colocar os subtítulos em negrito. Colocar parágrafo com recuo na
primeira linha de 1,25 cm;

•

Notas de rodapé: colocar automática, ao pé da pagina, alinhamento justificado,
Times New Roman, 10 pt;

•

Referências bibliográficas: deverão ser apresentadas no final do texto, observandose as normas correspondentes da ABNT, alinhamento à esquerda, Times New Roman
11pt, espaço simples para o texto e, entre cada uma das obras, deixar espaço.

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 nos Cadernos da Saúde
Coletiva – edição temática RESIDÊNCIAS EM SAÚDE. 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.
Caso tenham alguma dúvida a respeito das orientações acima, favor entrar em contato com
os organizadores, através do email: livroresidencia@gmail.com
Aguardamos o envio das produções até a data combinada.
Atenciosamente,
Alcindo Antônio Ferla, Cristianne Famer Rocha, Daniela Dallegrave, Vera Lucia Pasini, Ananyr
Porto Fajardo, Eloa Rossoni (organizadores)

