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EDITAL Nº 02/2020 

 
O Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES) da Escola de Enfermagem 
Aurora de Afonso Costa (EEAAC) da Universidade Federal Fluminense, torna público 
o processo de submissão e preparação de textos com vistas à composição do 
volume 3, do livro “Formação e Educação Permanente em Saúde – Processos e 
produtos no âmbito do Mestrado Profissional, de acordo com as disposições deste 
Edital.  
 
1. OBJETIVO  
 
O presente Edital tem por objetivo regulamentar o processo de submissão e preparação 
de textos de autoria de alunos que já concluíram o Mestrado em Ensino na Saúde, em 
parceria com seus professores orientadores, para a composição do volume 3, do livro 
“Formação e Educação Permanente em Saúde – Processos e produtos no âmbito 
do Mestrado Profissional, de conteúdo relacionado aos produtos de Trabalhos de 
conclusão de Curso  defendidas em um Mestrado em Ensino na Saúde.  
 
1.1. As atividades referentes a esse Edital serão conduzidas pela Comissão 
Organizadora do Livro Coletivo estabelecida exclusivamente para esse fim, composta 
por professores do MPES e de um membro de outra instituição que faça parte de 
Mestrado em Ensino na Saúde.  
 
2. NORMAS DE PARTICIPAÇÃO  
 
2.1. Poderão encaminhar textos alunos do MPES ou outro curso de Ensino na Saúde 
que tenham concluído a defesa de dissertações e, em caso de outra Instituição, que 
tenha um professor que faça parte da Comissão Organizadora. 
 
2.2. Os autores deverão submeter uma Proposta de Texto em formato impresso e 
participar de Oficina de Preparação conforme os itens 3,4 e 6 deste edital.  
 
2.3.Não serão aceitas propostas de texto relativas a:  
a) notas prévias;  
b) resumos de dissertação;  
c) trabalhos já submetidos e ou publicados em periódicos científicos e livros;  
d) produtos de dissertações não concluídas até o término do período de submissão 
estabelecido neste edital (14 de agosto de 2020).  
 
2.4. Os textos finais, com os ajustes recomendados durante a etapa de preparação, 
deverão ser enviados por meio eletrônico nos formatos DOC ou DOCX (Microsoft Word), 
fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, normalizado de acordo com as normas da 
ABNT, com no mínimo 7 e no máximo 15 páginas, incluindo as referências bibliográficas.  
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2.5. Tanto o Texto submetido inicialmente quanto o Texto Final preparado após os 
ajustes, deverão ter autoria compartilhada entre o aluno egresso e seu orientador, sendo 
o aluno necessariamente o autor principal.  
 
2.6. O projeto visual do livro coletivo (capas, cores, papel, encadernação, formato 
eletrônico, e outros) será determinado pelo editor, não cabendo aos autores o direito de 
opinar sobre esta elaboração.  
 
2.7. Os textos submetidos deverão atender às disposições previstas neste Edital e não 
possuir conteúdos que:  
a) incluam dados ou informações que constituam ou possam constituir crime (ou 
contravenção penal) ou que possam ser entendidos como incitação à prática de crimes 
(ou contravenção penal);  
b) constituam ofensa à liberdade de crença e às religiões;  
c) incluam dados ou informações racistas ou discriminatórias;  
d) violem qualquer lei ou sejam antiéticos;  
e) tenham sido produzidos por terceiros.  
 
3. DA SUBMISSÃO  
 
3.1. As submissões deverão ser realizadas no período de 15 de junho à 14 de agosto 
de 2020, na secretaria da pós graduação da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 
Costa, situada à rua Dr. Celestino, nº 74, Centro/Niterói, 6º andar, no horário das 9h às 
16h, ou por meio do email livro3mpes2020@gmail.com.  
 
3.2. A submissão envolverá a entrega de documentação física ou eletrônica específica, 
conforme especificado no item 4 deste Edital  
 
3.3. Cada autor principal poderá submeter somente uma proposta de texto.  
 
4. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS DE 
TEXTO  
 
4.1. A submissão do Texto inicial apenas será efetivada mediante a apresentação dos 
seguintes documentos, devidamente preenchidos:  
a) Formulário de Submissão, conforme modelo apresentado no Anexo I, contendo 
dados de identificação dos autores, informações básicas sobre o Trabalho de Conclusão 
de Curso e termo de compromisso de originalidade;  
b) Três cópias impressas (ou uma eletrônica) do Texto submetido com até 3 
páginas em fonte Arial 12, espaçamento 1,5, conforme Roteiro para a Construção de 
Texto (anexo II);  
c) Autorização para encaminhamento de texto para composição de livro coletivo 
(anexo III)  
 
5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS SUBMISSÕES  
 
5.1. Somente serão homologadas as submissões realizadas no período estabelecido 
neste Edital, com toda a documentação exigida e dentro dos padrões por este definido.  

mailto:livro3mpes2020@gmail.com
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5.2. A homologação das submissões será divulgada até às 23:59 horas do dia 21 de 
agosto de 2020, por meio eletrônico.  
 
6. DA OFICINA DE PREPARAÇÃO DOS TEXTOS  
 
6.1. A Oficina de Preparação dos Textos será realizada no dia 28 de agosto de 2020, 
em sala a ser definida pela secretaria da pós graduação da Escola de Enfermagem 
Aurora de Afonso Costa, situada à rua Dr. Celestino, nº 74, Centro/Niterói, 6º andar, no 
horário das 9h às 17h, ou de forma remota, a ser definido. Neste mesmo dia e horário 
acontecerá, nos Mestrados que tenham um professor na Comissão, a oficina nas outras 
instituições, que definirão o local que for mais conveniente ou se acontecerá de forma 
remota.  
 
6.2. Esta etapa será restrita aos autores das propostas de textos homologadas e 
constitui atividade de presença obrigatória para o autor principal, sendo que a ausência 
implicará na exclusão da proposta de texto do processo relativo a esse Edital.  
 
6.3. Durante a Oficina de Preparação dos Textos os autores principais deverão 
apresentar os produtos relacionados às suas dissertações.  
 
6.4. A oficina será conduzida pela Comissão Organizadora do Livro Coletivo do MPES.  
 
6.5. Após o término da Oficina, a Comissão referida no item 6.4 deste Edital, fará a 
orientação por via eletrônica de ajustes necessários à adequação do texto para a 
composição do volume 3, do livro “Formação e Educação Permanente em Saúde – 
Processos e produtos no âmbito do Mestrado Profissional.  
 
6.6. Os autores que não enviarem seus textos finais até às 23:59 horas, do dia 11 de 
setembro de 2020, serão excluídos do processo relativo a esse Edital.  
 
7. DO RESULTADO  
 
7.1. A relação dos textos para a composição do livro coletivo será divulgada em até 30 
dias, após o período de entrega do texto final pelos autores com os devidos ajustes.  
 
7.2. A Comissão Organizadora do volume 3, do livro “Formação e Educação 
Permanente em Saúde – Processos e produtos no âmbito do Mestrado 
Profissional é a última instância decisória na definição dos textos a serem 
encaminhados para publicação.  
 
8. DOS RECURSOS  
 
8.1. Os requerimentos de recursos somente serão analisados se interpostos nos prazos 
previstos neste Edital, e deverão ser obrigatoriamente apresentados através de 
argumentação a ser enviada para o endereço de e-mail: livro3mpes2020@gmail.com  
 
8.2. Serão indeferidos os recursos impetrados fora do prazo e de forma diferente da 
estipulada neste Edital.  

mailto:livro3mpes2020@gmail.com
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8.3. Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso.  
 
9. DO CRONOGRAMA  
 
O processo de submissão e preparação de textos para a composição do livro coletivo 
do MPES atenderá ao seguinte cronograma: 
 

Lançamento do Edital  15 de junho de 2020 

Período de Submissão das Propostas de 
Texto  

15 de junho a 14 de agosto de 2020  

Homologação das Submissões  21 de agosto de 2020  

Período de Recurso quanto à 
Homologação das Submissões  

25 de agosto de 2020  

Divulgação do Resultado após 
apreciação dos Recursos  

27 de agosto de 2020  

Oficina de Preparação dos Textos  28 de agosto de 2020  

Período de Ajustes  Até 11 de setembro de 2020 

Período de entrega da versão final do 
Texto com os ajustes sugeridos  

Até 11 de setembro de 2020 

Divulgação da Relação dos Textos para a 
Composição do Livro Coletivo  

Até 09 de outubro de 2020  

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
10.1. Informações adicionais e esclarecimentos acerca do conteúdo deste Edital 
poderão ser solicitados pelo e-mail: livro3mpes2020@gmail.com  
 
10.2. Ao submeter um texto para a publicação no volume 3, do livro “Formação e 
Educação Permanente em Saúde – Processos e produtos no âmbito do Mestrado 
Profissional, o autor declara conhecer e aceitar as normas estabelecidas no presente 
Edital.  
 
10.3. A proposta que contenha declarações ou documentos falsos será 
automaticamente desclassificada e excluída do processo relativo a esse Edital.  
 
10.4. Os casos omissos ou duvidosos e as situações não previstas no presente Edital 
serão analisados e resolvidos pela Comissão Organizadora do volume 3, do livro 
“Formação e Educação Permanente em Saúde – Processos e produtos no âmbito 
do Mestrado Profissional.  
 

________________________________________________________  
Elaine Antunes Cortez 

Coordenadora do MPES 

mailto:livro2mpes2017@gmail.com
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DA PROPOSTA DE TEXTO 
 
 
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA  

Nome completo do AUTOR(A) PRINCIPAL:_________________________________  

Titulação e filiação* do autor principal:____________________________________  

E-mail do autor principal: _______________________________________________  

Telefone(s) de contato do autor principal: _________________________________  

Nome completo do ORIENTADOR(A):_____________________________________  

Titulação e filiação* do orientador: _______________________________________  

 

2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA DISSERTAÇÃO  

Ano de Defesa da Dissertação:___________________________________________  

Título da Dissertação: __________________________________________________  

 

3. TERMO DE COMPROMISSO  

Declaro que a proposta que estou submetendo é de minha autoria, não tendo 

sido apresentada a nenhum veículo de divulgação científica.  

Nome do responsável pela submissão (autor e/ou orientador): _______________  

 

Assinatura: ___________________________________________________________  

 

Data: ____________  

 
*Observação:  
Titulação= Título máximo do autor (ex: Mestre em Ensino na Saúde - MPES - 
EEAAC/UFF)  
Filiação= Vinculação institucional do autor (ex: Enfermeiro da Estratégia de Saúde da 
Família - Secretaria Municipal de Saúde - Niterói/RJ)  
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ANEXO II – ROTEIRO PARA A CONSTRUÇÃO DE PROPOSTA DE TEXTO (*até 
três páginas em fonte Arial 12, espaçamento 1,5) 

 
1. Título provisório do texto;  
 
2. Breve contextualização da problemática a qual o produto se refere;  
 
3. Apresentação do produto;  
 
4. Público alvo ao qual o produto se destina;  
 
5. Abrangência do produto (nacional, estadual, regional, municipal ou local).  
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ANEXO III – AUTORIZAÇÃO PARA ENCAMINHAMENTO DE TEXTO PARA 
COMPOSIÇÃO DE LIVRO COLETIVO 

 
 
 
Eu, ____________________________________________ RG: _________________, 

e CPF: ___________________________, declaro ser autor de Texto relacionado 

ao Produto de minha dissertação intitulada: _______________________________, 

orientada pelo professor (a)_____________________________________e 

defendida no ano de ___________ e autorizo o seu encaminhamento para a 

composição do volume 3, do livro “Formação e Educação Permanente em Saúde 

– Processos e produtos no âmbito do Mestrado Profissional do 

MPES/EEAAC/UFF ou outro curso de Ensino na Saúde, em resposta ao edital 

MPES 02/2020.  

 

Niterói, ____ de _____________ 2020  

 

______________________________________________ 

Assinatura do Autor principal 


