
 

 
EDITAL Nº 01/2020 

LIGA ACADÊMICA DE SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM 
E PROCESSO DE ENFERMAGEM – LASAEPE/UDESC 

 
 

A Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e o Centro Universitário 
Tabosa de Almeida (Asces-Unita), por meio da Ligas acadêmicas, estão organizando 
para publicação o livro Ligas Acadêmicas de Sistematização da Assistência de 
Enfermagem e Processo de Enfermagem no Brasil, com manuscritos sobre: 
experiências das ligas acadêmicas para a consolidação da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem (SAE) e do Processo de Enfermagem (PE) e contará com 
25 capítulos. Deste modo, torna-se público este edital de seleção dos manuscritos. 
 
1. DO OBJETIVO O livro Ligas Acadêmicas de Sistematização da Assistência de 
Enfermagem e Processo de Enfermagem no Brasil é constituído por publicações 
autorais, com relatos de experiência, resultado de pesquisas científicas, ensaios e/ou 
projetos de intervenção/extensão na área da SAE/PE. As análises deverão ter 
transversalidades entre o ensino, o serviço e a comunidade. A produção teórica estará 
voltada para o fortalecimento da SAE/PE, da profissão enfermagem e do Sistema 
Único de Saúde (SUS), de modo a divulgar conhecimento científico acerca da SAE e 
do PE, instigar reflexões, bem como expor e propor alternativas para o fortalecimento 
da assistência de enfermagem pautada na cientificidade. A publicação será no 
formato e-book. A organização deste livro será constituída por docentes e discentes 
das instituições de ensino supracitadas. 
 

2. DOS REQUISITOS E PROCEDIMENTOS DE SUBMISSÃO Os manuscritos a 
serem submetidos para publicação no Livro Ligas Acadêmicas de Sistematização 
da Assistência de Enfermagem e Processo de Enfermagem no Brasil por meio 
deste Edital, devem ser preferencialmente oriundos de experiências acadêmicas, 
pesquisas e extensão. Os manuscritos deverão seguir às orientações gerais para a 
produção indicadas abaixo. Os manuscritos deverão ser submetidos no período de 
21/09 a 11/11/2020, por meio do endereço eletrônico: lasaepe.ceo@udesc.br, e 
deverão registrar, no campo do conteúdo, a expressão “Manuscrito para o livro LA 
SAE e PE”. Para a submissão, o(s) autor (es) deverá (ão) anexar junto com o 
manuscrito uma Declaração de Responsabilidade de todos os envolvidos 
autorizando a publicação, conforme modelo anexo 1. Esse endereço eletrônico 
poderá ser utilizado para informações adicionais.  

Trata-se de uma obra desenvolvida como produto do Interligas de SAE e Processo 
de Enfermagem, portanto, não haverá fins lucrativos nem pagamento para os 
autores, tratando-se de uma participação voluntária. 



 

Não haverá custo para a edição no formato e-book.  

Orientações de estrutura de texto: 

3.1. Formatação do texto  

- Processador de texto: MS Word;  

- Fonte: Times New Roman;  

-  Espaçamento: espaço simples;  

- Formato: A4;  

- Extensão: entre 10 e 15 páginas. 

3.2. Identificação do texto e de seus autores  

- Título do artigo; 

- Autoria e colaboradores, com respectivas titulações. 

Obs.: orienta-se que os manuscritos tenham até oito autores. A necessidade de mais 
autores deverá ser justificada aos organizadores, por meio de carta. 

3.3. Estrutura do texto  

- Introdução (com justificativa sobre a relevância do objeto); 

- Objetivo(s); 

- Desenvolvimento; 

- Conclusão ou considerações finais;  

- Referências.  

3.4. Figuras  

- As Figuras devem ser enviadas em dois formatos, dentro do arquivo Word no local 
onde devem ser inseridas, e separadamente, em arquivo de imagens (JPG ou TIFF) 
legíveis e com resolução e tamanhos adequados para impressão (em programa de 
imagens);  

-  Extensão do arquivo de imagens: TIFF ou JPEG;  

-  Resolução mínima: coloridas com 300 dpi e as em preto e branco com 100 dpi; 



 

-  Quantidade máxima: não há – ilustrações favorecem o aprendizado;  

-  Legenda: obrigatória;  

-  Fonte: obrigatória (referência bibliográfica, arquivo pessoal do autor, etc.);  

-  Devem ser indicados, no texto, os locais onde serão inseridas as figuras;  

-  Figuras retiradas da internet não são adequadas para a publicação, pois não 
possuem a resolução mínima;  

3.5. Tabelas, gráficos, quadros  

Tabelas, gráficos e/ou quadros que tratam de citação ou adaptação de outro trabalho 
já publicado devem apresentar a fonte bibliográfica e listá-la nas referências.  

3.6. Referências 

Estilo de referência: ABNT.  

Sugere-se a utilização de referências atuais (últimos cinco anos). Sugere-se de 15 a 
20 referências e, caso necessário, que não ultrapasse o limite de 30 referências.  
 

4. CRITÉRIOS PARA ANÁLISE O processo de avaliação do manuscrito dependerá 
da observância das Normas Editoriais. Neste processo, o manuscrito poderá ser 
aceito integralmente, com sugestões ou solicitação de modificações necessárias, ou 
mesmo ser rejeitado, quando não responder às expectativas do livro. Os textos 
submetidos serão avaliados por avaliadores ad-hoc, acompanhados de parecer 
técnico, serão analisados quanto à pertinência de sua publicação e sua contribuição 
ao desenvolvimento da área da educação e do trabalho em saúde.  

5. CRONOGRAMA O Cronograma de execução deste Edital obedece às etapas 
abaixo estabelecidas:  
Data Atividade  
Lançamento do Edital 21/09/2020 
Período de submissão de manuscritos: 21/09 a 11/11/2020 
Avaliação de Pareceristas: até 30/11/2020 
Reformulações dos manuscritos pelos autores (S/N): até 15/12/2020 
Avaliação dos Organizadores: 24/12/2020 
Finalização dos originais que compõem o Livro para envio a editora: 
20/01/2021 
A definir Lançamento do Livro  
*envio dos textos para o e-mail: lasaepe.ceo@udesc.br 



 

6. DA PUBLICAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS Caso 
aprovado, a publicação do manuscrito deve seguir com carta de cessão de direitos 
de publicação, conforme anexo 2. 

6.1 ASPECTOS ÉTICOS Pesquisas que envolvam aspectos éticos com seres 
humanos deverão ser conduzidas dentro dos padrões éticos (Resolução do 
Conselho Nacional de Saúde n° 466, de 12 de dezembro de 2012 e Resolução no 
510, de 07 de abril de 2016 - www.conselho.saude.gov.br), devendo os autores 
apresentar o número de protocolo de submissão e aprovação dos trabalhos em 
Comitê de Ética em Pesquisa no manuscrito e enviar cópia da declaração de 
aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa.  

7. DISPOSIÇÕES GERAIS O manuscrito inserido no Livro Ligas Acadêmicas de 
Sistematização da Assistência de Enfermagem e Processo de Enfermagem no 
Brasil não será comercializado, sendo que esta condição não exclui a obrigação do 
participante pela responsabilidade da produção pessoal do trabalho, de modo que 
não se caracterizem quaisquer figuras antijurídicas, entre elas a do plágio, nem 
atente às disposições da Lei n. 9.610/1998.  

 

Chapecó/SC, 21 de setembro de 2020 

 

 
Acadêmica Susane K.K. Machado 
Presidente da LASAEPE-UDESC 

 
Professora Dra Carla Argenta 

Coordenadora da LASEAPE-UDESC 

 

 

 

 
  



 

 

ANEXO 1 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

  

Título do manuscrito: 

Autores: 

Declaração de responsabilidade: 

Nós, autores, certificamos que participamos suficientemente do trabalho para tornar 
pública nossa responsabilidade pelo conteúdo. Certificamos que o manuscrito 
representa um trabalho original e que nem este manuscrito, em parte ou na íntegra, 
nem outro trabalho com conteúdo substancialmente similar, de nossa autoria, foi 
publicado ou está sendo considerado para publicação, quer seja no formato impresso 
ou no eletrônico. Atestamos que, se solicitado, forneceremos ou cooperaremos na 
obtenção e fornecimento de dados sobre os quais o manuscrito está baseado, para 
exame dos editores. 

 Chapecó, SC xx de xx de 2020. 

 Nome completo, CPF e assinatura dos autores: 

  



 

 

ANEXO 2  

TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS 

  

 Título do manuscrito: 

 Autores: 

  

Os autores do presente manuscrito, abaixo assinados, declaram que, em caso de 
aceitação do manuscrito por parte da Editora, concordam que os direitos autorais a 
ele referentes se tornarão propriedade exclusiva desta, vedada qualquer reprodução, 
total ou parcial, em qualquer outra parte ou meio de divulgação, impressa ou 
eletrônica, sem que a prévia e necessária autorização seja solicitada e, se obtida, 
farei constar o competente agradecimento à Editora.  

Chapecó, SC xx de xxxx de 2020. 

Nome completo, CPF e assinatura dos autores: 

  

 


