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 O Curso Mestrado Profissional Enfermagem Assistencial (MPEA) da Escola 

de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense, torna 

público o processo de submissão e preparação de textos visando a composição do 

volume 1, do livro “Produtos e Processos em Enfermagem Assistencial”, de acordo 

com as disposições abaixo. 

 

1. OBJETIVO  

Orientar o processo de submissão e normalização de capítulos de autoria de discentes e 

egressos do MPEA que tenham desenvolvido produtos ou processos técnico-

tecnológicos, junto aos seus orientadores, docentes do MPEA, com conteúdo 

relacionado as dissertações de mestrado.  

1.1.As atividades serão conduzidas pela Coordenação do Mestrado Profissional em 

Enfermagem Assistencial (coordenadora e vice-coordenadora)  

 

2. NORMAS DE PARTICIPAÇÃO  

2.1. Poderão encaminhar capítulos,  discentes e egressos do MPEA e seus respectivos 

docentes orientadores; 

2.2. Não serão aceitas propostas de texto relativas a:  

a) notas prévias;  

b) resumos de dissertação;  

c) trabalhos já submetidos e ou publicados em periódicos científicos e livros;  

 

2.3. Os capítulos deverão ser encaminhados por email, tendo como assunto - nome do 

discente/egresso – nome do orientador junto com o Formulário de Submissão da 

Proposta de Texto, conforme roteiro apresentado (anexo II), contendo dados de 

identificação dos autores, informações básicas sobre a dissertação, termo de 

compromisso de originalidade e  Autorização para encaminhamento de texto para 

composição de livro (anexo I),   de acordo com as seguintes normas: 

- Arquivo do Microsoft Office Word;  

- Layout da Página: tamanho A4 (210x297mm), com  margens de 2 cm em todos os 

lados; 

- Fonte Times New Roman tamanho 12, espaçamento de 1,5 pt entre linhas, parágrafos 

com recuo de 1,25 cm; 

- Referencias de acordo com normas Vancouver; 

- Número de páginas: mínimo 14 e  máximo 20 páginas (incluindo as referências)   

 

2.4. A autoria deverá ser do discente/egresso do MPEA, junto ao orientador, sendo o 

discente/egresso necessariamente o autor principal; 



2.5. O projeto visual do Livro (capas, cores, papel, encadernação, formato eletrônico, 

etc.) será determinado pelo editor, não cabendo aos autores o direito de opinar sobre 

esta elaboração; 

2.6. Os capítulos  submetidos deverão atender às disposições previstas neste Edital e 

não possuir conteúdos que:  

a) incluam dados ou informações que constituam ou possam constituir crime (ou 

contravenção penal) ou que possam ser entendidos como incitação à prática de crimes 

(ou contravenção penal);  

b) constituam ofensa à liberdade de crença e às religiões;  

c) incluam dados ou informações racistas ou discriminatórias;  

d) violem qualquer lei ou sejam antiéticos;  

e) tenham sido produzidos por terceiros. 

 

3. DA SUBMISSÃO 

3.1. As submissões deverão ser realizadas no período de 05 de agosto a 30 de agosto de 

2021, enviadas para o email: livro.mpea2021gmail.com 

3.2. A submissão envolverá a entrega de documentação, conforme especificado no item 

4. deste Edital; 

3.3. Cada autor principal poderá submeter até duas propostas de texto. 

 

4. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS 

DE TEXTO 

4.1. A submissão será efetivada somente mediante a apresentação dos seguintes 

documentos, devidamente preenchidos: 

a) Formulário de Submissão da Proposta de Texto, conforme modelo apresentado no 

Anexo I, contendo dados de identificação dos autores, informações básicas sobre a 

dissertação e termo de compromisso de originalidade;  

b)  Autorização para encaminhamento de texto para composição de livro (anexo I) 

 

5. DA HOMOLOGAÇÃO DAS SUBMISSÕES 

5.1. Somente serão homologadas as submissões realizadas no período estabelecido neste 

Edital, mediante entrega de toda a documentação exigida e dentro dos padrões por este 

definido; 

5.2. A homologação das submissões será divulgada até às 23:59 horas, do dia 03 de 

setembro de 2020, por meio de correio letrônico. 

 

6.DO RESULTADO 

6.1. A relação dos textos para a composição do Livro será divulgada até o dia 

30/09/2021, após o período de entrega do texto final pelos autores com os devidos 

ajustes; 

6.2. A Comissão Organizadora será  a última instância decisória na definição dos textos 

a serem encaminhados para publicação. 

 

7. DOS RECURSOS  

7.1. Os requerimentos de recursos somente serão acolhidos se interpostos nos prazos 

previstos neste Edital, deverão ser obrigatoriamente apresentados por meio de 

argumentação a ser enviada para o endereço de e-mail: livro.mpea2021@gmail.com 

7.2. Serão indeferidos os recursos impetrados fora do prazo e de forma diferente da 

estipulada neste Edital; 

7.3. Em nenhuma hipótese será aceita revisão de recurso. 



 

8. DO CRONOGRAMA 

O processo de submissão e preparação de textos para a composição do livro do MPEA 

atenderá ao seguinte cronograma: 

Lançamento do Edital interno 02/08/2021 

Período de Submissão das Propostas de Texto 03/08/2021 a 30/08/2021 

Homologação das Submissões 03/09/2021 

Período de Recurso quanto à Homologação das 

Submissões 

05/09/2021 

Divulgação do Resultado após apreciação dos Recursos 07/09/2020 

Período de Revisão e ajustes no texto Até 22/09/2021 

Período de entrega da versão final do Texto com os ajustes 

sugeridos 

Até 30/09/2021 

Divulgação dos Textos para a Composição do Livro 

MPEA 

Até 07/10/2020 

  

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Informações adicionais e esclarecimentos acerca do conteúdo deste Edital interno 

poderão ser solicitados pelo e-mail: livro.mpea2021@gmail.com 

8.2.Ao submeter um capítulo, os autor(es) declaram conhecer e aceitar as normas 

estabelecidas nesse  Edital; 

8.3. A proposta que contenha declarações ou documentos falsos será automaticamente 

desclassificada e excluída do processo relativo a esse Edital; 

8.4. Os casos omissos ou duvidosos e as situações não previstas no presente Edital serão 

analisados e resolvidos pela Comissão Organizadora do Livro do Programa Profissional 

Enfermagem Assistencial (MPEA). 

 

 

 

Profª. Drª. Rosimere Ferreira Santana 

Coordenadora do Mestrado Profissional Enfermagem Assistencial (MPEA) 

 

Profª. Drª. Ana Carla Dantas Cavalcanti 

Vice- Coordenadora do Mestrado Profissional Enfermagem Assistencial (MPEA) 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA – EEAAC 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

MESTRADO PROFISSIONAL ENFERMAGEM ASSISTENCIAL 

 

ANEXO I – FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DA PROPOSTA DE TEXTO 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES 

Nome completo do AUTOR PRINCIPAL ____________________________________ 

Titulação e filiação* do autor principal: ______________________________________ 

E-mail do autor principal: _________________________________________________ 

Telefone(s) de contato do autor principal: ____________________________________ 

Nome completo do ORIENTADOR: ________________________________________ 

Titulação e filiação* do orientador:__________________________________________ 

 

2. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

Ano de Defesa da Dissertação: ____________________________________________ 

Título da Dissertação: ____________________________________________________ 

 

3. TERMO DE COMPROMISSO 

Declaro que a proposta que estou submetendo é de minha autoria, não tendo sido 

apresentada a nenhum veículo de divulgação científica.  

Nome do responsável pela submissão (autor e/ou orientador): 

______________________________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________________ 

Data: ____________ 

*Observação: Titulação= Título máximo do autor (ex: Mestre em Enfermagem 

Assistencial - MPEA - EEAAC/UFF) Filiação= Vinculação institucional do autor (ex: 

Enfermeiro HUAP/UFF -Niterói - RJ) 
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ANEXO II 

ROTEIRO PARA A CONSTRUÇÃO DE PROPOSTA DE TEXTO 

 

TÍTULO NO IDIOMA ORIGINAL DO CAPÍTULO 

(até 15 palavras. Fonte 16 em negrito) 

 

Autor principal 

Enfermeira, Drª. X , Profa. da Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil. 
 

Segundo autor 

Enfermeiro, Dr,  X, Prof. da Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil 
 

Terceiro autor 

Enfermeira, Dra. X, da Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brasil. 
 

Quarto autor 

Enfermeiro , Mestre,  X, Instituição .... 

 

RESUMO( com até 150 palavras) 

 

Objetivo: Método: Resultados: Conclusão OU Considerações finais:  

Descritores: Informar 5. Todos devem ser com iniciais em maiúsculos e verificados no 

DECS; separar com ponto e vírgula. 

 

INTRODUÇÃO 

• Evitar subtítulos, e quando indispensáveis iniciar em maiúscula e em negrito. 

• Justificar a importância do artigo 

• Iniciar o objetivo com o verbo no infinitivo 

 

DESENVOLVIMENTO (COMEÇAR COM O TÍTULO SEM A PALAVRA 

“ÐESENVOLVIMENTO”) 

• Destacar os subtítulos em negrito. 

• Para Tabelas ou Quadros, informar o título acima. Fonte, indicar somente se 

apresentar dados de terceiros.  

• Para Figuras, inserir o título abaixo da imagem. 



• Atenção às abreviações. Em títulos de figuras e subtítulos as abreviações devem 

estar por extenso.  

• Observar as normas gerais contidas no final deste template 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

• Destacar o nome do produto/processo  de acordo com a área Enfermagem e a 

denominação atual pela CAPES; 

• Classificar quanto ao impacto segundo a abrangência 

(nacional/internacional/local); tipo de impacto (real/potencial); replicabilidade 

(sim/não); inovação quanto ao grau de teor inovativo (alto/médio/baixo), e; 

complexidade (alta/média/baixa);  

• Descrever links e sites de divulgação e número do registro.  

 

 

REFERÊNCIAS 

• Criar uma lista numerada.  

• Fonte tamanho 11.  

• Verificar se há referências repetidas. 

• Estar nas recomendações Vancouver, conforme exemplos nas Instruções aos 

Autores.  

• Informar o link de acesso ou DOI. 

• Não ultrapassar a quantidade máxima de páginas e referências permitida. 

• Desabilitar macros ativas (ex. Mendeley, Endnote, etc.). Elas devem estar livres 

para a normalização. 

 

 

NORMAS E INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

Deve conter um máximo de vinte (20) páginas, incluindo resumos, no máximo 15 

referências. 

Os capítulos  deverão ser preparados da seguinte forma:  

Arquivo do Microsoft Office Word, com configuração obrigatória das páginas em papel 

A4 (210x297mm) e margens de 2 cm em todos os lados, fonte Times New Roman 

tamanho 12, espaçamento de 1,5 pt entre linhas, parágrafos com recuo de 1,25 cm. 

▪ O uso de negrito deve se restringir ao título e subtítulos do manuscrito. 

▪ O itálico será aplicado somente para destacar termos ou expressões relevantes 

para o objeto do estudo, e 

▪ Nas citações de autores, ipsis litteris:  

o Com até três linhas, usar aspas e inseri-las na sequência normal do texto;  

o Naquelas com mais de três linhas, destacá-las em novo parágrafo, sem 

aspas, fonte Times New Roman tamanho 11, espaçamento simples entre 

linhas e recuo de 3 cm da margem esquerda.  



▪ As citações de autores no texto devem ser numeradas de forma consecutiva, na 

ordem em que forem mencionadas pela primeira vez no texto;  

o Devem ser utilizados números arábicos, entre parênteses e sobrescritos, 

sem espaço entre o número da citação e a palavra anterior, e antecedendo 

a pontuação da frase ou parágrafo (Exemplo: cuidado5).  

o Quando se tratar de citações sequenciais, os números serão separados por 

um traço. (Exemplo: cuidado1-5).quando intercaladas, separados por 

vírgula (Exemplo: cuidado1,3,5). 

▪ As notas de rodapé deverão ser restritas ao mínimo indispensável. 

▪ Apêndices e anexos serão desconsiderados. 

▪ Não numerar as páginas ou parágrafos no manuscrito.  

 

Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte superior, 

precedida da palavra designativa (tabela, figura, quadro) seguida do número de ordem 

de sua ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão e do respectivo título 

(Ex.: Tabela 1 - título). Após a ilustração, na parte inferior, inserir a legenda, notas e 

outras informações necessárias à sua compreensão, se houver (ver: ABNT NBR 

14724/2011 - Informação e documentação - Trabalhos acadêmicos - Apresentação). A 

fonte consultada deverá ser incluída abaixo das imagens somente se for de dados 

secundários. Abreviações devem ser informadas em nota abaixo da figura. 

As tabelas devem ser padronizadas conforme recomendações do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE. Normas de apresentação tabular. 3. ed. Rio de Janeiro, 

1993, disponíveis em http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf 

As ilustrações devem estar em boa qualidade de leitura em alta resolução. Tabelas, 

gráficos e quadros devem ser apresentados no formato .doc, de forma editável no corpo 

no manuscrito.  

▪ Referências:As referências, apresentadas no final do trabalho, devem ser 

numeradas, consecutivamente, de acordo com a ordem em que foram incluídas 

no texto; e conforme o estilo Vancouver. 

o No mínimo, 50% das referências devem ser preferencialmente produções 

publicadas nos últimos 5 anos e destas, 20% nos últimos 2 anos 

o Para os artigos disponibilizados em português e inglês, deve ser citada a 

versão em inglês, com a paginação correspondente.  

o Evitar citações de teses, dissertações, livros e capítulos, jornais ou 

revistas não científicas (Magazines) e no prelo, exceto quando se tratar 

de referencial teórico (Ex: Handbook Cochrane).  

o Colocar o DOI, pois garante um link permanente de acesso para o artigo 

eletrônico. 

o Para artigos ou textos publicados na internet que não contenham o DOI, 

indicar o endereço da URL completa bem como a data de acesso em que 

foi consulta. 

 

 

 

 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv23907.pdf


Exemplos mais comuns de referências: 

Artigos com o identificador DOI: 

Lavorato Neto G, Rodrigues L, Silva DARD, Turato ER, Campos CJG. Spirituality 

review on mental health and psychiatric nursing. Rev Bras Enferm. 2018;71(suppl 

5):2323-33. doi: 10.1590/0034-7167-2016-0429. 

Artigos Eletrônicos: 

Polgreen PM, Diekema DJ, Vandeberg J, Wiblin RT, Chen YY, David S, et al. Risk 

factors for groin wound infection after femoral artery catheterization: a case-control 

study. Infect Control HospEpidemiol[Internet]. 2006 [cited 2018 Jan 5];27(1):34-7. 

Available from: 

http://www.journals.uchicago.edu/ICHE/journal/issues/v27n1/2004069/2004069.web.p

df 

Artigos em outro idioma 

Cruz MSD, Bernal RTI, Claro RM. [Trends in leisure-time physical activity in 

Brazilian adults (2006-2016)]. Cad SaudePublica. 2018. 22;34(10):e00114817. doi: 

10.1590/0102-311X00114817 Portuguese. 

Livro 

Jenkins PF. Making sense of the chest x-ray: a hands-on guide. New York: Oxford 

University Press; 2005. 194 p. 

Livro na Internet 

Higgins JP, Green S, editors. Cochrane handbook for systematic reviews of 

interventions [Internet].Version 4.2.6.Chichester (UK): John Wiley & Sons, Ltd.; 2006 

[cited 2018 Oct 15]. 257 p. Available from: 

http://www.cochrane.org/resources/handbook/handbook.pdf 

 

http://www.journals.uchicago.edu/ICHE/journal/issues/v27n1/2004069/2004069.web.pdf
http://www.journals.uchicago.edu/ICHE/journal/issues/v27n1/2004069/2004069.web.pdf
http://www.cochrane.org/resources/handbook/handbook.pdf

