
CHAMADA PARA COMPOR O LIVRO    

“EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE”    

    

O Grupo Temático de Educação Popular em Saúde da Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva (ABRASCO) convida pesquisadores(as), acadêmicos(as), professores(as), 

estudantes, gestores(as), trabalhadores(as), militantes e usuários(as) do Sistema Único de 

Saúde (SUS), que contribuem para o desenvolvimento das práticas de educação popular e 

saúde, a participar da coletânea “Educação Popular em Saúde”.    

A publicação deste livro será exclusivamente no formato eletrônico (e-Book) e visa 

incentivar a produção técnico-científica e a análise dos processos relacionados à educação 

popular em saúde como referencial teórico-metodológico para a reorientação da formação, 

participação social, atenção à saúde na perspectiva da integralidade e valorização dos 

usuários e suas necessidades como elemento central para o fortalecimento e consolidação 

do SUS.    

Os manuscritos poderão ser submetidos, tratando desta temática, dentro dos seguintes 

eixos:    

I – Aspectos teórico-conceituais da educação popular em saúde;    

II – Política de educação popular em saúde e políticas de equidade no SUS;    

III – Iniciativas de educação popular em saúde;    

IV – Metodologias da educação popular em saúde na formação de trabalhadores da 

saúde;    

V – Educação popular em saúde e as práticas populares e integrativas de cuidado;    

VI – Participação, controle social, educação popular e o SUS;    

VII – Avaliação das iniciativas de educação popular em saúde;    

VIII – O trabalho, as práticas populares em saúde no processo de fortalecimento e 

consolidação do SUS;    

IX – A centralidade dos usuários, e suas necessidades, como fundamento para a 

educação e o trabalho em saúde;    

X – Educação popular em saúde, arte e cultura;    

XI – Espiritualidade, saúde e educação popular;    

XII – Educação popular em saúde e relações sociais de gênero, raça/etnia, classe e 

geração;    

XIII – Extensão universitária na perspectiva da educação popular e saúde;    



XIV – Interfaces entre educação popular, pesquisa e construção do conhecimento.    

    
Os textos deverão atender a uma ou mais das características abaixo:    

- representarem esforços de integração dos conhecimentos alcançados numa 

determinada área num determinado momento. Propiciarem visão panorâmica e 

seletiva dos resultados acumulados ao longo do tempo e fornecerem análise crítica 

consistente capaz de suscitar novas pesquisa e perspectivas;    

- serem relatos completos de estudos ou pesquisas, que, em contraposição à 

memória científica original, provocam alterações no repertório dos conhecimentos 

estabelecidos;    

- conterem informações científicas originais, com tal nível de detalhamento, 

que contribuem para ampliar o conhecimento até então estabelecido ou favorecer a 

compreensão de determinado problema; e/ou    

- relatarem experiências profissionais, levando em conta uma análise crítica 

sobre o processo vivido, os produtos alcançados e os limites encontrados, o que 

contribui para o conhecimento do tema explorado.    

Serão aceitas produções textuais de diferentes dimensões, como artigos, relatos, 

poesias, pesquisas, depoimentos ou reflexões teóricas, desde os que tem como objetivo 

contemplar os estudos e demais produções científicas na área da Educação Popular em 

Saúde integradas ao SUS, a aqueles que tem como objetivo relatos mais íntimos e 

autênticos do educador ou educando na experiência em Educação Popular em saúde e 

seus princípios.     

Os textos devem ter o tamanho em torno de 10 (dez) páginas (da introdução à 

conclusão). Também serão aceitos textos maiores, desde que não sejam prolixos e 

expressem de forma sintética reflexões e experiências; ou textos menores, desde que 

consigam expressar, mesmo que sucintamente, reflexões com profundida e experiências 

em detalhes. Deverão ser enviados nos formatos “.doc” ou “.docx”, fonte arial, tamanho 12, 

cor  automática, espaço entrelinhas de 1,5 cm, página configurada com bordas de 3 cm 

superior e  esquerda e 2 cm inferior e direita; título em negrito, fonte arial, tamanho 14 e 

centralizado; nomes dos autores, alinhados à direita, fonte arial, tamanho 12, abaixo do 

título. As referências serão o último elemento do texto e deverão estar de acordo com ABNT. 

As imagens, figuras ou desenhos devem estar em formato “jpeg” ou “jpg”, com legenda em 

fonte arial, tamanho 10. Gráficos e tabelas devem ter legenda em fonte arial, tamanho 10.  

Em nota de rodapé do título, deverá ser descrita qual dos 14 eixos a publicação se refere.    



As produções textuais deverão ser submetidas com a devida correção consoante à 

norma padrão do português, tanto ortográfico quanto gramatical, sendo claros e com 

linguagem acessível para os profissionais de saúde em geral.      

Não serão aceitos trabalhos que não atendam às normas fixadas acima, mesmo que 

tenham sido aprovados no mérito. Os autores são responsáveis por todos os conceitos e 

as informações apresentadas nos trabalhos.     

As produções devem ser submetidas no período entre 15 de dezembro de 2018 e 31  

de março de 2019, por meio do endereço eletrônico 

livroeducacaopopular2019@gmail.com, e deverão registrar, no espaço do conteúdo, a 

expressão “Submissão para o livro Educação Popular em Saúde’”. Além do manuscrito em 

anexo, deverá também ser anexada no formato “pdf” o “TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE   

PUBLICAÇÃO DE ARTIGO EM OBRA COLETIVA”, devidamente preenchido e assinado 

pelo(s) autor(es) conforme modelo presente no Anexo II desta presente chamada. Para 

maiores informações, o endereço eletrônico mencionado acima poderá ser utilizado.    

Os textos submetidos serão analisados pelos membros do GT em Educação Popular da 

ABRASCO. Neste processo, poderão, de acordo com o parecer: 1) aceitar integralmente, 

2) aceitar, mediante sugestões ou solicitações de modificações necessárias, ou 3) rejeitar 

os trabalhos submetidos quando não corresponderem com as expectativas do livro. Os 

trabalhos que não seguirem as orientações e os prazos estipulados nesta chamada não 

serão incluídos.    

O resultado da análise dos manuscritos será divulgado por e-mail até o dia 10 de junho 

de 2019. A coletânea tem previsão de ser lançada no segundo semestre de 2019. Os 

organizadores se reservam o direito de introduzir eventuais alterações nos originais, de 

ordem normativa, ortográfica e gramatical, com o fim de manter a homogeneidade e 

qualidade da publicação, respeitados o estilo e as opiniões dos autores, sem que seja 

necessário submeter essas alterações à aprovação dos autores.    

    

João Pessoa, 07 de dezembro de 2018.    

GT de Educação Popular em Saúde da ABRASCO    

       

 



ANEXO I    

Cronograma    

ETAPA    PERÍODO    

Submissão dos textos     
15/12/2018 a  

31/03/2019    

Homologação dos textos que prosseguirão para avaliação     15/04/2019    

Envio de solicitação de adequações nos textos (apenas 

para os textos aprovados, desde que feita as alterações), 

com período de adequações, por parte dos autores    

05/05/2019 a  

05/06/2019    

Resultado final quanto à aprovação dos textos     10/06/2019    

Publicação eletrônica do livro     2º semestre de 2019    

    

    

ANEXO II    

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO EM OBRA COLETIVA    

Pelo presente Termo de Autorização para Publicação de Manuscrito em Obra Coletiva, 

tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 9.610, de 19/12/1998, eu (nós), 

_______________________________________________________________________ 

RG nº _______________, CPF nº _______________, autorizo(amos) a partir desta data, 

em caráter exclusivo e isento de qualquer ônus, o uso do texto intitulado 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

para publicação da obra coletiva a ser organizada pelo Grupo de Trabalho em Educação 

Popular em Saúde ABRASCO, intitulada “Educação Popular em Saúde”, fruto do Chamada 

Pública realizada em dezembro de 2018. Declaro ainda, que o texto enviado em anexo ao 

e-mail livroeducacaopopular2019@gmail.com é de minha (nossa) autoria, 

responsabilizando-me(nos), portanto, pela originalidade e pela revisão do texto, 

concedendo ao GT DE EDUCAÇÃO POPULAR DA ABRASCO plenos direitos para sua 

publicação no âmbito da coletânea, no e-book “Educação Popular em Saúde”, realizado no 

período de 2018 a 2019, permitindo reprodução e divulgação do texto no contexto desse 

livro, inclusive a impressão de tiragens impressas do livro, tantas cópias forem julgadas 

convenientes e necessárias. O GT DE EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE DA ABRASCO 

assegura que o conteúdo do trabalho com todas as suas informações e dados não serão 

alterados.      

____________________, ____ de _________________ de ______.     

(nomes e assinaturas)    


