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RESUMO:

Na década de 1970 vivenciamos no Brasil o início de um amplo processo
político e social envolvendo vários segmentos da sociedade chamado de
Reforma Sanitária, que tinha como objetivo principal desencadear uma nova
maneira de pensar e agir na área da saúde, partindo da reorientação das
práticas de saúde e da construção de um novo modelo de atenção à saúde
para o país. Inclusive, nesse período a saúde pública é rebatizada e passa a
chamar-se de saúde coletiva. Desta forma, o presente livro tem a intenção de
levantar/reunir para socializar/compartilhar produções na forma de relatos de
experiências e estudos ligados aos temas da: Gestão, Atenção/assistência,
Educação/práticas pedagógicas/formação e Pesquisa em saúde, pesquisas
que envolvam políticas públicas e educacionais em Saúde, compreendendo
que desde 1970 até os tempos atuais, podemos evidenciar diversas mudanças
no cenário da saúde, algumas que se configuram como avanços e outras como
retrocessos, tanto no âmbito da organização dos serviços de saúde, da
produção de ações assistenciais e educativas na saúde, da formação
profissional e pesquisa em saúde, práticas pedagógicas educacionais do
Ensino Superior em Saúde, levando em consideração as políticas publicas e
educacionais, incluindo neste contexto a situação atual de crise sanitária por
conta da pandemia da COVID-19. Mas que, toda essa movimentação, iniciada
em 1970, também despertou a capacidade criadora e criativa dos sujeitos
envolvidos nesse processo para o desenvolvimento de ações intersetoriais e
interdisciplinares nos diferentes cenários da saúde, visando com isso contribuir
para a consolidação dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde -
SUS.

Áreas: Ciências da saúde; Interdisciplinaridade, entre outras áreas afins.
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Informação: O livro terá ISBN e Ficha Catalográfica de acordo com a Agência
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PRAZOS DE ENVIO E PUBLICAÇÃO

● Submissões: Até 25 de maio
● Publicação: Julho (Prazo provável, podendo ser ajustado).

INVESTIMENTO/VALORES POR CAPÍTULO

• Capítulo 1 autor – R$ 150, 00 (valor por autor)

• Capítulo com 2 autores – R$ 125,00 (valor por autor)

• Capítulo com 3 autores – R$ 100,00 (valor por autor)

• Capítulo com 4 ou 5 autores – R$ 90 (valor por autor)

• Capítulo com 6 autores ou mais – R$80,00 (valor por autor)

- Pagamento da taxa de publicação: deve ser realizado em até 05 dias após o
envio do comunicado de aceite.

SUBMISSÕES E REGRAS

Enviar ARTIGO COMPLETO conforme as regras a seguir:

Envio do Artigo deve ser feito para o e-mail: contato@arcoeditores.com escrito
no assunto do e-mail: “Submissão de artigo”.
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Importante: Indique no corpo do e-mail para qual Edital de e-book seu texto
está sendo submetido.

1. O texto deve ter entre 09 e 15 páginas, incluindo figuras, tabelas,
referências, entre outros elementos;

2. Serão aceitos artigos inéditos ou que já tenham sido publicados em
anais de congressos, simpósios ou seminários; Neste caso, deverá ser
colocado em nota de rodapé em qual evento o artigo foi apresentado.

3. Aceitam-se artigos redigidos em português, espanhol e inglês;
4. A obra somente se viabilizará com o mínimo de 8 artigos aceitos para

publicação.
5. Não havendo artigos suficientes para compor a obra, a Editora poderá

sugerir ao autor a publicação do seu artigo em outra obra com tema
compatível.

6. A revisão gramatical e de formatação do artigo serão de total
responsabilidade dos autores ao submeterem o capítulo;

7. Após o comunicado do aceite, o autor receberá a solicitação do
pagamento da taxa de publicação. O não cumprimento dessa regra será
considerado como desistência da publicação.

8. Direitos Autorais: O Livro digital/e-Book oferecerá acesso livre imediato
ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar
gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior
democratização do conhecimento. A Licença utilizada será:
AtribuiçãoNãoComercialSemDerivações 4.0 Internacional - CC BY-NC
(CC BY-NC-ND). Os termos desta licença estão disponíveis em:
<https://creativecommons.org/licenses/>.

Demais dúvidas:contato@arcoeditores.com

- NORMAS PARA OS ARTIGOS: Conforme template/modelo para baixar no
site da editora. No link:
https://www.arcoeditores.com/p%C3%A1gina-em-branco
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