
 

 

 

EDITAL DE CHAMADA DE ARTIGOS – 1ª Edição da Revista 

Multidisciplinar Saúde, Educação e Sociedade 

 

A EQUIPE EDITORIAL DA REVISTA MULTIDISCIPLINAR SAÚDE, 

EDUCAÇÃO E SOCIEDADE, torna pública a abertura de prazo para submissão de artigos, com 

vistas à publicação na Revista Multidisciplinar Saúde, Educação e Sociedade, 1ª edição, ano 2022.1, nos 

seguintes termos: 

 

1- A 1ª edição da Revista Multidisciplinar Saúde, Educação e Sociedade tem por 

objetivo precípuo divulgar artigos da comunidade acadêmica, relacionados a interface saúde, 

educação e sociedade. 
 

2- Como condição para submissão, os artigos deverão atender às regras de 

composição, formatação, citações, destaques e referências especificados nas normas do artigo da 

Revista Multidisciplinar Saúde, Educação e Sociedade, anexos 1 e 2. 
 

 

3- Também são condições para o recebimento dos artigos: 

 

a) Ineditismo: a Revista Multidisciplinar Saúde, Educação e Sociedade publica 

apenas artigos inéditos, que não tenham sido divulgados em outros meios 

(blogs, sites ou outras publicações). 

b) Idiomas: os autores podem encaminhar artigos redigidos em Português, Inglês 

e Espanhol. 

c) Tipo de arquivo: são admitidos arquivos com extensões doc, .docx ou .odt, 

observadas as normas de publicação da Revista Multidisciplinar Saúde, 

Educação e Sociedade, anexos 1 e 2. 

d) Fomento: O autor deve informar à Revista Multisciplinar Saúde, Educação e 

Sociedade qualquer financiamento, bolsa de pesquisa ou benefícios recebidos, de 

fonte comercial ou não, declarando não haver conflito de interesses que comprometa 

o trabalho apresentado. É opcional informar nos agradecimentos do artigo científico 

o financiamento da pesquisa.  

 

5- Os artigos deverão ser submetidos entre o dia 06 de dezembro de 2021 a 10 de 

janeiro de 2022 para o endereço leidiane.dourado@vic.fasa.edu.br, juntamente com o formulário 

de envio do anexo 3 deste edital, no qual constarão os dados completos do autor, seu órgão de 

origem, instituição ou empresa onde exerça sua profissão, o cargo e a unidade que ocupa, seu 

endereço eletrônico, seu telefone de contato, o título e o resumo do artigo. 

 

6- Ao submeterem artigos à Revista Multidisciplinar Saúde, Educação e 

Sociedade, os autores declaram ser titulares dos direitos autorais, respondendo exclusivamente por 

quaisquer reclamações relacionadas a tais direitos, bem como autorizam a Revista, sem ônus, a 

publicar os referidos textos em qualquer meio, sem limitações quanto ao prazo, ao território ou qualquer 

outra, incluindo as plataformas de indexação de periódicos científicos nas quais a Revista venha a ser 

indexada. 

  

7- A Revista fica também autorizada a adequar os textos a seus formatos de 

publicação e a modificá-los para garantir o respeito à norma culta da língua portuguesa. 

mailto:leidiane.dourado@vic.fasa.edu.br,


 

 

 

8- Os artigos recebidos pela Revista Multidisciplinar Saúde, Educação e 

Sociedade são submetidos ao crivo da Coordenação de Editoração, que avalia a adequação à linha 

editorial da Revista e às exigências de submissão.  
 

 

9- Após as submissões, os artigos serão encaminhados para análise do corpo de 

pareceristas, das respectivas áreas temáticas, que procederá a pré-seleção dos artigos recebidos 

com base nos seguintes critérios: 

a) Ausência de conflitos de interesses para avaliar o artigo; 

b) Concordância com os critérios de não veiculação de preconceitos e/ou 

difamação e calúnias que firam a integridade dos leitores e/ou indivíduos citados; 

c) Coerência entre o título, o resumo, as palavras-chave e o conteúdo do artigo; 

d) Relevância do tema, atualidade da discussão e importância para os debates 

acadêmicos; 

e) Qualidade da abordagem, compreendendo a argumentação e o raciocínio 

empregados no texto, o desenvolvimento como artigo técnico-científico e a 

utilização correta dos conceitos empregados; 

f) Metodologia de pesquisa utilizada no artigo e sua respectiva descrição; 

g) Elementos textuais, avaliando a redação empregada, clareza, coesão e coerência 

do texto em seu desenvolvimento e norma culta; 

h) Adequação da conclusão aos objetivos propostos no texto; e 

i) Referências, pertinência e abrangência. 

 

10- A avaliação dos artigos será feita por dois pareceristas vinculados às 

universidades com as quais a Revista Multidisciplinar Saúde, Educação e Sociedade mantém 

termo de cooperação técnica, que utilizam o sistema duplo cego (double blind peer review). Caso 

haja discordância entre os pareceristas, o artigo será encaminhado a um terceiro parecerista. 

 

11- O resultado da avaliação dos artigos poderá ser pela aprovação, rejeição ou 

aprovação com ressalvas, isto é, com sugestões para adequações necessárias, hipótese em que o 

autor será notificado para apresentar as modificações no prazo estipulado pela Coordenação de 

Editoração ou manter o texto original, justificando. 

 

12- Em todo caso, uma vez aprovados os artigos nessa primeira etapa, serão ainda 

submetidos ao Conselho Editorial que decidirá definitivamente sobre a publicação, notificando 

os autores por e-mail. 

 

Vitória da Conquista, 06 de dezembro de 2021 
 

 
Leidiane Santos Dourado 

Editora Chefe 

Revista Multidisciplinar Saúde, Educação e Sociedade 



 

 

ANEXO 01  

 

Normas para submissão dos textos na REVISTA Multidisciplinar Saúde, 

Educação e Sociedade 

 

Diretrizes para Autores 

NORMAS GERAIS 

 

1. A Revista Multidisciolinar Saúde, Educação e Sociedade aceita apenas textos inéditos, isso é, que 

não tenham sido publicados anteriormente nem estejam sob avaliação por nenhum outro periódico. 

Contudo, são aceitas versões reelaboradas com informações anteriormente não apresentadas, 

ampliadas e atualizadas de trabalhos publicados em anais de eventos científicos, bem como 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) de curso de graduação e pós-graduação (Monografia), 

mestrado (Dissertação) e doutorado (Tese).     

2. Os artigos devem ser originais, ou seja, promover o debate e oferecer novas interpretações para a 

área de estudo escolhida. O mesmo pode ter caráter investigativo de cunho intervencionista ou 

observacional, bem como também trabalhos de Revisão Sistemática sobre o assunto em questão. 

Também são permitidos trabalhos nos formatos de Estudos de Caso desde que todas as evidências 

sejam devidamente apresentadas (fotos, resultados de exames, procedimentos e desfecho) e 

Resenhas críticas/analíticas de livros publicados nos últimos cinco anos. 

3. A estrutura básica de um artigo científico deve conter: Título, Resumo, Palavras-chave, Abstract 

como descritos abaixo; além disso, um breve proposição do tema, problema de pesquisa e objetivo 

do artigo (Introdução); descrição dos caminhos e ferramentas metodológicas utilizadas para se 

atingir o objetivo proposto, não se escrevendo de elencar os materiais utilizados no mesmo, bem 

como o período e o local da  realização dos experimentos (Materiais e Método); apresentação dos 

dados/resultados obtidos, descrevendo de forma clara, podendo-se utilizar gráficos, tabelas, figuras, 

esquemas ou outras estratégias didáticas para demonstrar de forma clara cada informação contida, 

com posterior análise fundamentada na literatura de referência, confrontando tais resultados com 

aqueles apresentados por outros autores (Resultados e Discussão) – reforçamos que os resultados 

precisam ser apresentados antes de serem geradas as discussões; Por fim, responder o objetivo 

proposto de forma conclusiva, com base nos dados obtidos e observados (Conclusão). Os artigos 

devem trazer contribuição efetiva para o campo do conhecimento proposto pela revista: espera-se 

que os autores especifiquem o "problema de pesquisa" e desenvolvam argumentação crítica das 

obras de referência consultadas, relacionando a análise ao problema inicial. O artigo deve apresentar 

na conclusão os resultados sucintos da pesquisa (seja teórica, levantamento de campo, estudo de 

caso ou outro).  

4. Aceitam-se artigos em línguas estrangeiras: inglês e espanhol. 

5. Recomenda-se o uso de imagens, gráficos, tabelas ou outros recursos, respeitando-se a menção 

às fontes/autores e autorização de uso. 

6. As submissões deverão ser encaminhadas exclusivamente pelo email: 

leidiane.dourado@vic.fasa.edu.br. Nenhuma outra forma de submissão será aceita. 



 

 

7. Os autores devem concordar, preencher e assinar com/a Declaração de Direitos Autorais. O 

número do ORCID bem como a titulação e informações sobre os autores devem também estar 

contidos nesse documento.  

8. As colaborações serão submetidas à avaliação pela Comissão Editorial e por pareceristas, sendo 

respeitada a autenticidade do trabalho e o anonimato do autor. 

9. Cabe aos editores adequar os textos originais ao padrão editorial da Revista Multidisciplinar Saúde, 

Educação e Sociedade, submetendo os artigos à revisão gramatical e de estilo, assim como 

estabelecer os prazos para publicação. 

10. A Revista Multidisciplinar Saúde, Educação e Sociedade não se responsabiliza pela redação, nem 

pelas ideias emitidas pelos colaboradores e autores dos artigos. 

FORMATAÇÃO 

Arquivos formatados nas extensões .doc, .docx ou .odt (não serão aceitos outros formatos). 

Padrão: Fonte Arial, tamanho 12; Formato A4; Margens 2,5 cm; Alinhamento justificado; Espaço entre linhas 

1,5. 

Os artigos deverão apresentar na abertura: Título e subtítulo; Autoria: nome(s) por extenso, vinculação 

institucional, currículo breve (até 500 caracteres com espaço), endereço eletrônico, ORCID; Resumo (até 350 

palavras); Palavras-chave: três a cinco termos. Indicar apoio financeiro institucional, quando houver. 

 Os artigos deverão apresentar título, resumo e em palavras-chave em língua inglesa (Title, Abstract, 

Keywords). 

As imagens devem ser incluídas no corpo do texto na sequencia que o autor que apresentar o mesmo, nos 

trechos em que forem mencionadas, numeradas sequencialmente e devidamente identificadas: numeração 

sequencial, título, legenda, crédito/fonte. Formato: arquivo .jpg, com resolução mínima de 150dpi. 

Recomenda-se que as mesmas imagens sejam copiadas e enviadas também em arquivos separados, 

devidamente identificadas, como DOCUMENTO COMPLEMENTAR. Importante reforçar que todas as 

imagens presentes no corpo do trabalho, deverão ser citadas anteriormente no texto. 

As citações diretas ou indiretas devem seguir o sistema de chamada autor-data. As citações com mais de 

três linhas devem ser formatadas em Arial 10, entrelinhas simples, recuo de 4 cm da margem esquerda e 

sem aspas ou itálico (ABNT NBR 10520). Exemplo: (SANTOS, 1997, p.122). 

As notas devem ser exclusivamente explicativas, enumeradas sequencialmente com algarismos arábicos, 

usando fonte Arial 9, apresentadas no rodapé da página. 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

Título do artigo na língua original 
(16 pts – Arial – negrito – centralizado – caixa baixa – sem ponto final) 

Título do artigo em Inglês 
(14 pts – Arial – centralizado – caixa baixa – sem ponto final) 

Título do artigo em Português  

(caso o artigo seja em Espanhol, Inglês, Italiano, Francês ou Alemão) 
(14 pts – Arial – centralizado – caixa baixa – sem ponto final) 

 

 

RESUMO (na língua original – 12 pts – Arial – negrito – justificado) 

Elaborar um resumo informativo, no idioma no qual o artigo foi redigido, contendo de 150 a 

250 palavras, baseando-se na NBR 6028. O resumo não deverá ser redigido na primeira 

pessoa e deverá conter o foco temático, objetivo, método, resultados e conclusões do 

trabalho. (12 pts – Arial – justificado) 

Palavras-chave: Primeira palavra; Segunda palavra; Terceira palavra. 

(12 pts – Arial – justificado – 3 a 5 palavras-chave) 

 

ABSTRACT (12 pts – Arial – negrito – justificado) 

Elaborar um resumo informativo, em inglês, contendo de 150 a 250 palavras, baseando-se na 

NBR 6028. O resumo não deverá ser redigido na primeira pessoa e deverá conter o foco 

temático, objetivo, método, resultados e conclusões do trabalho. (12 pts – Arial – justificado) 

Keywords: Primeira palavra; Segunda palavra; Terceira palavra. 

(12 pts – Arial – justificado– 3 a 5 palavras-chave) 

 

RESUMO (12 pts – Arial – negrito – justificado) 

Elaborar um resumo informativo, em português, caso o artigo seja escrito em Espanhol, 

Italiano, Francês ou Alemão, contendo até 350 palavras, baseando-se na NBR 6028. O 

resumo não deverá ser redigido na primeira pessoa e deverá conter o foco temático, objetivo, 

método, resultados e conclusões do trabalho. (12 pts – Arial – justificado) 

Palavras-chave: Primeira palavra; Segunda palavra; Terceira palavra. 

(12 pts – Arial – justificado– 3 a 5 palavras-chave) 

 

 

Corpo do artigo (14 pts – Arial – negrito – justificado) 

 Os textos dos artigos deverão ter uma extensão entre 4500 a 7000 palavras, não 

contados o resumo, abstract e as referências – logo, precisam ser computados todas as 

informações contidas na Introdução, Materiais e Método, Resultado e Conclusão. O texto deve 

estar configurado em fonte Arial, 12 pts, justificado, com espaçamento automático depois dos 

parágrafos, e espaço de uma linha entre parágrafos e títulos/subtítulos de seções. 



 

 

Os textos de estudo de caso ou resenha deverão ter cerca de 1500 a 2000 palavras, 

não contados o resumo, abstract e as referências. O texto deve estar configurado em fonte 

Arial, 12 pts, justificado, com espaçamento automático depois dos parágrafos, e espaço de 

uma linha entre parágrafos e títulos/subtítulos de seções.  

 

Em relação a cada seção, devem ser seguidas as seguintes sugestões:  

Introdução 

Uma breve proposição do tema, problema de pesquisa e objetivo do artigo. Comparado 

aos próximos pontos, esse deve ser aquele que apresenta menor quantidade de palavras, 

valorizando-se prioritariamente a metodologia descritiva e os resultados obtidos. 

 

Materiais e Método 

Descrição dos caminhos e ferramentas metodológicas utilizadas para se atingir o 

objetivo proposto, passo a passo, não se escrevendo de elencar os materiais utilizados no 

mesmo, bem como o período e o local da realização dos experimentos. 

 

Resultados e Discussão 

Apresentação dos dados/resultados obtidos, descrevendo de forma clara, podendo-se 

utilizar gráficos, tabelas, figuras, esquemas ou outras estratégias didáticas para demonstrar 

de forma clara cada informação contida, com posterior análise fundamentada na literatura de 

referência, confrontando tais resultados com aqueles apresentados por outros autores – 

reforçamos que os resultados precisam ser apresentados antes de serem geradas as 

discussões.  

 

 

Conclusão 

Por fim, responder o objetivo proposto de forma conclusiva, com base nos dados 

obtidos e observados. 

 

Notas relevantes:  

Palavras estrangeiras, ou destacadas pelo autor, devem ser grafadas em itálico. Não 

utilizar itálico e aspas em conjunto para destacar trechos/palavras. 

 Em relação as citações, devem-se seguir os seguintes parâmetros: 



 

 

1. Em paráfrases as quais a autoria da fonte não faz parte do texto, referenciar da 

seguinte forma: lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut vulputate 

tincidunt turpis at tincidunt. Suspendisse aliquam venenatis ipsum (FREIRE, 2012). 

2. As citações devem seguir a NBR 10520. Citações diretas curtas (até três linhas) devem 

ser colocadas entre aspas duplas, “[...] lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Ut vulputate tincidunt turpis at tincidunt. Suspendisse aliquam venenatis 

ipsum”, antecedidas ou seguidas de referenciação da fonte, de acordo com a regra 

acima, juntamente com a(s) página(s) das quais foram retiradas. 

3. Em caso de citações longas: 

i. Exemplo de uma citação longa, composta por mais de três linhas. O texto deve estar 
configurado em Arial, 10 pts, justificado, espaçamento simples, com recuo de 4cm em 
todo o parágrafo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut vulputate 
tincidunt turpis at tincidunt (FREIRE, 2010, p. 95). 

Notas de fim de texto1 devem ser inseridas junto ao texto, para alguma informação de 

caráter explicativo, não excedendo a utilização de 200 palavras em cada nota. 

 

 

 

Figuras deverão vir anexadas junto template, em formato JPEG. Tabelas ou quadros 

deverão ser elaboradas através da própria ferramenta de tabelas do word, com dimensões 

adequadas. 

(10 pts – Arial – centralizado) 
Foto ou Figura – Exemplo 

  

 
Fonte: Fonte da figura. 

(10 pts – Arial – centralizado) 
 

Tabela 1 – Título da tabela (10 pts – Arial – justificado) 

EXEMPLO DE TÍTULO EXEMPLO DE TÍTULO 



 

 

Informação 1 Informação X 

Informação X Informação X 

Informação X Informação X 

TOTAL Informação X 

Fonte: Fonte da tabela. (10 pts – Arial – justificado) 
 
 
Quadro 1 – Título do quadro (10 pts – Arial – justificado) 

TÍTULO TÍTULO TÍTULO 

Informação X Informação X Informação X 

Informação X Informação X Informação X 

Informação X Informação X Informação X 

Fonte: Fonte do quadro. (10 pts – Arial – justificado) 

 

 

 

Todos autores citados devem constar nas referências, apresentadas em lista única, ao final do texto (ABNT 

6023). Incluir o identificador DOI, quando houver.   

Referências (14 pts – Arial – negrito – alinhado à esquerda) 

Configuração do texto: 12 pts, Arial, alinhamento à esquerda, espaçamento automático entre 

cada referência. O nome e sobrenome dos autores deve ser escrito por extenso, e 

repetidos, em vez do uso de traço/ponto (______.). 

Todos os exemplos aqui apresentados são fictícios. 

Autor pessoal: 

ÚLTIMO SOBRENOME (Caixa alta), Nome e Sobrenome. Título: subtítulo. 2. ed. (Número da 
edição) Local: Editora, ano. 

Até 3 autores: 

SILVA, Emanuel Tavares; GOMES, Galvão Vieira; SOUZA, Maria Nunes. Título: subtítulo. 
13. ed. rev. e aum. Local: Editora, ano. 

Mais de 3 autores: 

SILVA, Emanuel Tavares et al. Título: subtítulo. Local: Editora, ano. 

Organizador (es), coordenador (es), tradutor (es): 

SILVA, Emanuel Tavares; GOMES, Galvão Vieira. (Orgs.). Título: subtítulo. Tradução de 
Nome e Sobrenome. [S.l.: s.n.] (Caso não contenha local e editora na obra referenciada), ano. 

Autor entidade: 

BRASIL. Ministério da Educação. Título. Brasília, DF, ano.  



 

 

Autoria desconhecida: 

PRIMEIRA palavra do título. Local:  Editora, ano. 

Parte/capítulo de obra: 

SILVA, Emanuel Tavares. Título da parte. In: SOUZA, Maria Nunes (Org.). Título da 
publicação: subtítulo. Local: Editora, ano, p. 3-9. 

SILVA, Emanuel Tavares. Título da parte. In: SILVA, Emanuel Tavares (Org.). (caso autor da 
parte seja igual ao da publicação no todo). Título da publicação. Local: Editora, ano, p. 3-9. 

Monografias/Dissertações/Teses e partes desses documentos em meio eletrônico e on-
line: 

SILVA, Emanuel Tavares. Título. Local: Editora, ano. 1 CD-ROM. 

SANTA MARIA. In: ENCICLOPÉDIA virtual dos municípios do RS. Local: Editora, ano. CD-
ROM 1. 

SILVA, Emanuel Tavares. Título. [S.l]: Editora, ano. Disponível em: http://www.ufsm.br. 
Acesso em: 3 jan. 2000. 

VERBETE. In: DICIONÁRIO de línguas estrangeiras. Local: Editora, ano. Disponível em: 
http://www.url completa. Acesso em: 3 jan. 2000. 

Eventos (trabalhos apresentados): 

SILVA, Emanuel Tavares; GOMES, Galvão Vieira. Título. In: NOME DO EVENTO EM CAIXA 
ALTA, 1. (Numeração do evento, se houver), ano, local (do evento). Anais ... (mesmo caso 
para Resumos...) Local (da publicação): Editora, ano. p. 3-9. (Quando em meio eletrônico, 
adicione a descrição física do recurso utilizado após a paginação. Ex. : ... p. 3-9. 1 CD-ROM.) 

Eventos (trabalhos apresentados) on-line: 

SILVA, Emanuel Tavares; GOMES, Galvão Vieira. Título. In: NOME DO EVENTO EM CAIXA 
ALTA, 1. (Numeração do evento, se houver), ano, local (do evento). Anais eletrônicos... 
Local: Editora, ano. Disponível em: http://www.url completa. Acesso em: 3 jan. 2000. 

Artigos e/ou matéria de revista: 

SILVA, Emanuel Tavares. Título do artigo. Título da revista, local, n. 1 (número da 
publicação), p. 3-9 (paginação inicial e final), jan. 2000. (data da publicação). 

Artigos on-line: 

SILVA, Emanuel Tavares. Título do artigo. Título da revista, Local, numeração, jan. 2000 
(data da publicação). Disponível em: http://www.url completa. Acesso em: 3 jan. 2000. 

Livro: 

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Edição. Local de publicação: Editora, ano. 

LUCK, Heloisa. Liderança em gestão escolar. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. (Cadernos de 

gestão, v. 4). 

BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 



 

 

1999. 

 

Capítulo de livro: 

SOBRENOME, Nome do autor do capítulo. Título: subtítulo do capitulo. In: SOBRENOME, 

Nome do autor do livro (tipo de participação, Org. (s), Ed. (s) etc. Se houver). Título do livro: 

subtítulo. Local de publicação: Editora, ano. p. X-X. 

ZERNER, Henri. A arte. In: LE GOFF, Jacques; NORA, Pierre (Org.). História: novas 

abordagens. 4. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1995. p. 144-159. 

 

Notas: 

1 Nota de fim (Arial, 10 pts, justificado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3 

 
 

Autor: 

Órgão de origem: 

Cargo e Unidade: 

Título do artigo: 

E-mail: 

Telefone: 

( ) Declaro que o artigo é original e que não se encontra sob análise em qualquer outro veículo 

de comunicação (blogs, sites ou outras publicações) de forma total ou parcial. 

 

( ) Declaro ser titular dos direitos autorais, respondendo exclusivamente por quaisquer 

reclamações relacionadas a tais direitos, bem como autorizo a Revista, sem ônus, a publicar os 

referidos textos em qualquer meio, sem limitações quanto ao prazo, ao território, ou qualquer outra. 

 

( ) A Revista fica autorizada a adequar os textos a seus formatos de publicação e a modificá- los 

para garantir o respeito à norma culta da língua portuguesa 

 

  ,  de  de    
 

 
 

NOME 

Resumo (até 350 palavras): 

 


