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Considerando-se os objetivos de assegurar a divulgação da produção do Programa 

Profissional em Saúde Pública do Instituto Aggeu Magalhães, a coordenação do programa 

institui chamada interna para publicação de artigos selecionados. 

Serão pré-requisitos para a submissão dos artigos, os seguintes critérios: 

1. Os artigos submetidos a chamada devem ser de autoria de discentes integrantes 

das atuais turmas ou de egressos dos últimos 3 anos do programa profissional em 

Saúde Pública do Instituto Aggeu Magalhães; 

2. Na produção é obrigatório a participação dos orientadores, na condição de 

coautor;  

3. Os artigos deverão ter afinidade com a temática da dissertação ou tese e com a 

temática desta chamada pública.  

4. Todos os textos deverão ser inéditos e não estarem em avaliação para publicação 

em qualquer periódico;  

5. Os artigos submetidos devem respeitar as normas de publicação informadas 

abaixo, bem como os prazos estabelecidos por este edital. Os artigos serão 

submetidos para avaliação duplo-cega.  

6. Todos os artigos deverão ser submetidos a plataforma moodle no link a seguir:  

https://eadpe-pmd-01.fiocruz.br/moodle/course/view.php?id=217 

Conselho editorial 

Aline Gurgel 

Garibaldi Gurgel  

Idê Gurgel 

Kátia Medeiros 

Sydia Oliveira 

Prazo para Submissão: até 19 de maio de 2023 



Normas para publicação 

Modalidades de textos aceitos para avaliação 

1. Artigo original: resultado de investigação empírica que possa ser generalizado 
ou replicado. O texto deve conter no máximo 6.000 palavras.  

2. Ensaio: análise crítica sobre tema específico de relevância e interesse para a 
conjuntura das políticas de saúde brasileira e/ou internacional. O texto deve conter 
no máximo 7.000 palavras.  

3. Revisão sistemática ou integrativa: revisões críticas da literatura sobre tema 
atual da saúde. A revisão sistemática sintetiza rigorosamente pesquisas 
relacionadas com uma questão. A integrativa fornece informações mais amplas 
sobre o assunto. O texto deve conter no máximo 8.000 palavras.  

4. Artigo de opinião: exclusivo para autores convidados pelo Comitê Editorial, com 
tamanho máximo de 7.000 palavras. Neste formato, não são exigidos resumo 
e abstract.  

Importante: em todos os casos, o número máximo de palavras inclui o corpo do artigo e 
as referências. Não inclui título, resumo, palavras-chave, tabelas, quadros, figuras e 
gráficos. 

Preparação e submissão do texto     

O texto deve ser escrito em português. Deve ser digitado no programa Microsoft® Word 
ou compatível, gravado em formato doc ou docx, para ser anexado no campo 
correspondente do formulário de submissão. Não deve conter qualquer informação que 
possibilite identificar os autores. 

Digitar em folha padrão A4 (210X297mm), margem de 2,5 cm em cada um dos quatro 
lados, fonte Times New Roman tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5. 

 O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos (Vancouver) 

 A folha de rosto deve conter: TÍTULO / RESUMO / PALAVRAS-CHAVE. 

NOME DOS AUTORES - E-MAIL - Nº ORCID - INSTITUIÇÕES DE 

VÍNCULO. 

 A identificação dos autores não deve constar no arquivo com o texto 

 O texto deve conter: 

Título: que expresse clara e sucintamente o conteúdo do texto, contendo, no máximo, 15 
palavras. O título deve ser escrito em negrito, apenas com iniciais maiúsculas para nomes 
próprios. O texto em português deve ter título na língua original e em inglês.  

Resumo: em português e inglês com, no máximo 200 palavras, no qual fiquem claros os 
objetivos, o método empregado e as principais conclusões do trabalho. Deve ser não 



estruturado, sem empregar tópicos (introdução, métodos, resultados etc.), citações ou 
siglas, à exceção de abreviaturas reconhecidas internacionalmente. 

Palavras-chave: ao final do resumo, incluir de três a cinco palavras-chave, separadas por 
ponto (apenas a primeira inicial maiúscula), utilizando os termos apresentados no 
vocabulário estruturado (DeCS), disponíveis em: www.decs.bvs.br. 

Ética em pesquisas envolvendo seres humanos: a publicação de artigos com resultados 
de pesquisas envolvendo seres humanos está condicionada ao cumprimento dos 
princípios éticos contidos na Declaração de Helsinki, de 1964, reformulada em 1975, 
1983, 1989, 1996, 2000 e 2008, da Associação Médica Mundial; além de atender às 
legislações específicas do país no qual a pesquisa foi realizada, quando houver. Os artigos 
com pesquisas que envolveram seres humanos deverão deixar claro, no último parágrafo, 
na seção de ‘Material e métodos’, o cumprimento dos princípios éticos e encaminhar 
declaração de responsabilidade no ato de submissão. 

 Encaminhar em arquivos separados a Declaração de responsabilidade e cessão de 

direitos autorais (obrigatória) e o Parecer de Aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa - CEP (quando pertinente). 

Respeita-se o estilo e a criatividade dos autores para a composição do texto, no entanto, 
este deve contemplar elementos convencionais, como: 

Introdução: com definição clara do problema investigado, justificativa e objetivos; 

Material e métodos: descritos de forma objetiva e clara, permitindo a reprodutibilidade 
da pesquisa. Caso ela envolva seres humanos, deve ficar registrado o número do parecer 
de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). 

Resultados e discussão: podem ser apresentados juntos ou em itens separados; 

Conclusões ou considerações finais: que depende do tipo de pesquisa realizada; 

Referências: devem constar somente autores citados no texto e seguir os Requisitos 
Uniformes de Manuscritos Submetidos a Revistas Biomédicas, do ICMJE, utilizados para 
a preparação de referências (conhecidos como ‘Estilo de Vancouver’).  

OBSERVAÇÕES 

Não utilizar sublinhados e negritos como grifo. Utilizar aspas simples para chamar a 
atenção de expressões ou títulos de obras. Palavras em outros idiomas devem ser escritas 
em itálico, com exceção de nomes próprios. 

Evitar o uso de iniciais maiúsculas no texto, com exceção das absolutamente necessárias. 

Depoimentos de sujeitos deverão ser apresentados em itálico e entre aspas duplas no 
corpo do texto (se menores que três linhas). Se forem maiores que três linhas, devem ser 
escritos em itálico, sem aspas, destacados do texto, com recuo de 4 cm, espaço simples e 
fonte 11. 



Não utilizar notas de rodapé no texto. As marcações de notas de rodapé, quando 
absolutamente indispensáveis, deverão ser sobrescritas e sequenciais. 

Evitar repetições de dados ou informações nas diferentes partes que compõem o texto. 

Figuras, gráficos, quadros e tabelas devem estar em alta resolução, em preto e branco ou 
escala de cinza e submetidos em arquivos separados do texto, um a um, seguindo a ordem 
que aparecem no estudo (devem ser numerados e conter título e fonte). No texto, apenas 
identificar o local onde devem ser inseridos. O número de figuras, gráficos, quadros ou 
tabelas deverá ser, no máximo, de cinco por texto. O arquivo deve ser editável (não 
retirado de outros arquivos) e, quando se tratar de imagens (fotografias, desenhos etc.), 
deve estar em alta resolução com no mínimo 300 DPI. 

Em caso de uso de fotos, os sujeitos não podem ser identificados, a menos que autorizem, 
por escrito, para fins de divulgação científica. 

Informações sobre os autores 

Serão aceitos no máximo sete autores por artigo. As informações devem ser 
incluídas apenas no formulário de submissão, contendo: nome completo, nome abreviado 
para citações bibliográficas, instituições de vínculo com até três hierarquias, código Orcid 
(Open Researcher and Contributor ID) e e-mail. 

 Financiamento 

Os trabalhos científicos, quando financiados, devem identificar a fonte de financiamento.  

 

 


