Associação Brasileira Rede Unida
CHAMADA DE SUBMISSÃO DE MANUSCRITOS N° 05/2018
EDITORA REDE UNIDA – REVISTA SAÚDE EM REDES – SUPLEMENTO TEMÁTICO
EXTENSÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR E PROFISSIONAL: COMPROMISSO SOCIAL E POPULAR
NAS INTERAÇÕES DO SETOR DE ENSINO COM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

A Associação Brasileira Rede Unida (Rede UNIDA), em cooperação com a Universidade
Federal da Paraíba, em especial o Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva (NESC), de seu Centro
de Ciências da Saúde (CCS), por ocasião das ações comemorativas aos “30 anos do NESC”,
torna pública a chamada de manuscritos para compor o Suplemento Temático da Revista
Saúde em Redes com o tema “Extensão na educação superior e profissional: compromisso
social e popular nas interações do setor de ensino com o Sistema Único de Saúde”. Serão
aceitos manuscritos no formato de narrativas, ensaios teóricos e empíricos, pesquisas, relatos
reflexivos e analíticos de experiências no âmbito da Extensão na Educação Superior e
Profissional, entre outros estilos de produção de conhecimento para a submissão em
periódicos científicos. As normas de submissão constam no site da Revista Saúde em Redes
(http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede-unida). Serão aceitos artigos em
português, inglês, espanhol, italiano e francês. A iniciativa envolve a articulação entre a Rede
UNIDA, o Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva, do Centro de Ciências da Saúde, e o
Departamento de Promoção da Saúde, do Cento de Ciências Médicas, ambos da Universidade
Federal da Paraíba; a Rede Internacional de Políticas e Práticas de Educação e Saúde Coletiva
(Rede Interstício – DGP/CNPq); o Grupo de Pesquisas em Educação e Ensino da Saúde
(EducaSaúde – DGP/CNPq) e a Associação Brasileira de Enfermagem – Seção Paraíba
(ABEn/PB).
1. DO OBJETO
O suplemento temático “Extensão na educação superior e profissional: compromisso social
e popular nas interações do setor de ensino com o Sistema Único de Saúde”, da Revista Saúde
em Redes, tem como objetivo disseminar produções autorais com narrativas de autores e
organizações, resultados de pesquisas teóricas ou empíricas, com relatos de experiência,
ensaios e/ou análises de projetos de intervenção nessa área temática, considerando sua
magnitude, seu grau de visibilidade e sua relevância. A temática “Extensão na educação
superior e profissional: compromisso social e popular nas interações do setor de ensino com
o Sistema Único de Saúde” incluirá produções narrativas sobre:
 Análise dos programas de fomento à Extensão pelo Ministério da Educação e políticas
ou programas setoriais;
Secretaria Executiva – Rua São Manoel, 498 – Bairro Santa Cecília – Porto Alegre/RS
CEP 90.620-110 – Telefone: +55(51)3391-1252 – E-mail: secretaria@redeunida.org.br

Associação Brasileira Rede Unida


Avaliação e análise de práticas extensionistas de ação em saúde no passado recente ou
distante e no contemporâneo;
 Certificação e acreditação da formação na extensão universitária;
 Extensão como garantia de Educação Continuada e como processo de Educação
Permanente;
 Extensão como incubadora de projetos em saúde e políticas públicas;
 Extensão como política nacional de atualização e certificação permanente de
habilidades e competências para o trabalho na saúde;
 Extensão como porta de acesso popular à universidade e à escola técnica ou
tecnológica em diversidade da educação superior e educação profissional;
 Extensão como via de passagem dos Movimentos Sociais à Universidade, às Escolas
Técnicas e aos Programas de Residência no caso da saúde;
 Extensão e a intersetorialidade na saúde;
 Extensão e as conexões com a arte e a cultura no caso da saúde;
 Extensão e o desenvolvimento/defesa da educação pública e das políticas públicas
inclusivas e emancipadoras;
 Extensão e o seu papel no desenvolvimento e na defesa do SUS;
 Extensão Inovadora: conceitos e práticas no setor da saúde;
 Extensão Inovadora: iniciativas, estratégias e avaliação com foco na saúde ou afins;
 Extensão Universitária e os processos de mudança na graduação em saúde;
 Inovações na gestão institucional da extensão na educação superior;
 Integração da Extensão à formação e ação na pós-graduação stricto sensu em saúde
ou afins;
 Integração da Extensão aos Programas de Residência em Saúde;
 Integrações da Extensão ao currículo de graduação em saúde ou afins;
 Interações universidade – sociedade com foco na saúde e demais políticas públicas;
 Interfaces “Extensão – Pesquisa – Ensino” na universidade, na escola técnica ou
tecnológica e na residência em saúde;
 O Movimento Estudantil e a Extensão Universitária no caso da saúde;
 Políticas de extensão na educação universitária, na educação profissional técnica e
tecnológica e nas residências da área da saúde.
As análises deverão ter caráter interdisciplinar, interprofissional e intersetorial, abrangendo as
dimensões pragmática, cognitiva e afetiva, com transversalidade às grandes áreas de
conhecimento, em particular o campo da saúde coletiva. Os textos deverão ser elaborados de
forma a dialogar com o propósito de produzir visibilidade às experiências vividas pelos
extensionistas, sejam eles docentes, estudantes, pesquisadores ou representantes de
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movimentos sociais, bem como pelos beneficiários individuais, coletivos ou institucionais
dessas ações.
2. DA TEMÁTICA E DOS EDITORES CONVIDADOS
A Política Nacional de Educação no Brasil, conforme a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional e o Plano Nacional de Educação, estabelece assegurar
programas e projetos de Extensão na Educação Superior, seja ela de Graduação ou de PósGraduação, e na Educação Profissional, seja ela Técnica ou Tecnológica, devendo tais
programas e projetos orientarem suas ações, prioritariamente, para as iniciativas de grande
pertinência social. Deve-se reconhecer, entretanto, uma variedade de conceitos sobre a
Extensão na Educação Superior e Educação Profissional vigentes no país, em que pese sua
importância para a consecução das políticas públicas de Educação, em especial aquelas
elencadas sob a Integração Ensino-Serviço ou Ensino-Serviço-Comunidade, tão importantes
para o setor da saúde, bem como sob os mandamentos da Educação Continuada, como
prescreve a Legislação Educacional, ou o Aperfeiçoamento Permanente, como prescreve a
legislação sanitária, além das recomendações da Política Nacional de Educação Permanente
em Saúde, integrante da Política Nacional de Saúde e do desafio da Extensão Inovadora,
integrante da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. A Extensão na Educação
Superior e Profissional constitui dimensão pedagógica essencial à formação, ao aprendizado
em cenários de intervenção e ao aprimoramento profissional, assim como faz parte da
configuração das instituições de ensino como instituições com relevância acadêmica, científica
e social, o que se apresenta nos instrumentos de avaliação tanto do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas em Educação – INEP, como da Coordenação de Aperfeiçoamento do
Pessoal de Nível Superior – CAPES. As ações de Extensão na Educação Superior e Profissional
abarcam iniciativas organizadas e estruturadas com comunidades externas às instituições de
ensino, valorizam o protagonismo estudantil em ações sociais ou de interação com a
sociedade, buscam a participação e envolvimento da instituição de ensino com as questões
sociais complexas do contemporâneo e se propõem à produção de mudanças nos setores da
sociedade a partir de intervenções que articulam ensino-extensão-pesquisa e processos
pedagógicos interdisciplinares, interprofissionais e intersetoriais. O Suplemento Temático
“Extensão na educação superior e profissional: compromisso social e popular nas interações
do setor de ensino com o Sistema Único de Saúde” contará com pesquisadores nacionais
responsáveis pelo Editorial Temático: Rossana Maria Souto Maior Serrano (Núcleo de Estudos
em Saúde Coletiva – NESC/CCS/UFPB), Luciano Bezerra Gomes (Departamento de Promoção
da Saúde – DPS/CCM/UFPB), Ronald Ferreira dos Santos (FENAFAR, CNS), Alcindo Antônio
Ferla (Rede Interstício/DGP/CNPq), Ricardo Burg Ceccim (EducaSaúde/DGP/CNPq) e Lenilma
Bento de Araújo Meneses (Associação Brasileira de Enfermagem – Seção Paraíba).
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3. DOS REQUISITOS E PROCEDIMENTOS DE SUBMISSÃO
Os textos a serem submetidos ao Suplemento Temático “Extensão na educação superior e
profissional: compromisso social e popular nas interações do setor de ensino com o Sistema
Único de Saúde” devem atender às condições deste edital e das normas para submissão de
manuscritos da Revista Saúde em Redes. No processo de submissão, os autores e autoras
devem registrar na parte inicial do artigo, antes do título, a informação “Suplemento Extensão
na educação superior e profissional: compromisso social e popular nas interações do setor de
ensino com o Sistema Único de Saúde”. O período de submissão de manuscritos para o
Suplemento Temático objeto deste Edital é de 05 de outubro de 2018 a 05 de janeiro de
2019. Na eventualidade de os manuscritos recebidos superarem o volume previsto para o
Suplemento, aqueles aprovados adicionalmente poderão ser incorporados em números
regulares da Revista ou em coletâneas temáticas da Editora Rede UNIDA. De acordo com a
política editorial da Editora Rede UNIDA, as publicações 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 às disposições
da Lei nº 9.610/98 ou qualquer outra de natureza cível ou penal que se aplique. No que couber,
as análises deverão respeitar os requisitos de ética em pesquisa, conforme a legislação vigente.
Porto Alegre/RS - João Pessoa/PB, 28 de setembro de 2018.

Alcindo Antônio Ferla
Editor-Chefe da Revista Saúde em Redes

Túlio Batista Franco
Coordenador Nacional da Rede UNIDA

José da Paz Oliveira Alvarenga
Coordenador do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva - CCS/UFPB
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