CHAMADA DE ARTIGOS PARA COMPOSIÇÃO DO E-BOOK
“SAÚDE E MEIO AMBIENTE: PRÁTICAS E REFLEXÕES
INTERPROFISSIONAIS”
A Editora UnC, em parceria com o Núcleo de Pesquisa em Saúde
Coletiva e Meio Ambiente (NUPESC) e o Pet Saúde Interprofissional convidam
pesquisadores e docentes a apresentarem suas propostas para composição do
E-book: Saúde e Meio Ambiente: Práticas e Reflexões Interprofissionais.

1. NORMAS PARA SUBMISSÃO
Os artigos científicos devem abordar conteúdos de Saúde ou Meio
Ambiente, vinculados a pesquisadores, docentes e discentes da Universidade
do Contestado, podendo ser: relatos de caso (ensino, pesquisa ou extensão)
ou artigos completos, dentro dos seguintes eixos de trabalho:
1- Saúde Coletiva e Pública
2- Tecnologias em Saúde
3- Saúde Mental
4- Comportamento e Reabilitação
5- Atividade Física e Saúde
6- Sustentabilidade e Meio Ambiente
7- Farmacologia
8- Interprofissionalidade
Estudos oriundos de pesquisas com experimentação animal ou com
seres humanos devem possuir aprovação no respectivo Comitê/Comissão de
Ética. O artigo deve ser original e não ter sido submetido a periódicos, ou
publicados em outros livros.
O E-book será composto por artigos de no mínimo 10 e no máximo 15
laudas. Descritos em fonte Arial espaçamento 1,5, enviados em extensão.doc
ou .docx. O texto deve conter: Título, nome e afiliação dos autores (instituição,
endereço e e-mail), autor correspondente, introdução, objetivo, metodologia,
resultados e discussão, considerações finais, referências (no mínimo 20 e no

máximo 30 referências, nas Normas da ABNT). É permitida a inserção de até
05 figuras (incluindo gráficos e tabelas). As propostas encaminhadas deverão
conter no máximo 08 (oito) autores, limitado a um artigo por autor no E-Book.

2. SUBMISSÕES E AVALIAÇÕES DOS ARTIGOS
Os artigos deverão ser submetidos durante o período de 01/04/2019 a
30/05/2019, exclusivamente pelo e-mail prppge@unc.br.
Inicialmente os trabalhos serão analisados pela Comissão de Política
Editorial da Editora UnC e posteriormente revisados por uma Comissão Ad
Hoc, a qual avaliará: mérito, relevância social/científica e qualidade da redação
científica. Os trabalhos receberão um escore de acordo com os itens citados,
sendo selecionadas as 25 melhores propostas para o livro. Não caberá
recursos ou revisão dos escores obtidos pelos avaliadores.
PRAZOS
01/04/2019 a 30/05/2019
Até 30/06/2019
02/07/2019
03/07/2019 a 30/07/2019
A partir de 01/08/2019

ATIVIDADE
Submissão dos artigos
Avaliação dos artigos pela
Comissão
Divulgação dos artigos aprovados
Diagramação do livro
Publicação do E-book

3. DIREITOS AUTORAIS E TAXAS DE PAGAMENTO
Os autores, cujos artigos forem aprovados, cedem automaticamente
seus direitos autorais do documento para a Editora UnC. Não havendo taxa de
pagamento para a submissão e nem publicação do E-book.

Dúvidas ou informações adicionais, favor contatar a Pró-Reitoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão pelo e-mail prppge@unc.br
Aproveitem a oportunidade!

