REVISTA DE APS – ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - UFJF
CHAMADA de manuscritos para Suplemento Temático: PROFSAÚDE: Mestrado Profissional
em Saúde Família
A Revista de APS – Atenção Primária à Saúde e a Coordenação Nacional do Mestrado
Profissional em Saúde da Família (PROFSAÚDE) divulgam chamada para submissão de
trabalhos produzidos exclusivamente no âmbito desta pós-graduação para publicação de
suplemento especial.
A publicação desse suplemento visa incentivar a difusão da produção científica realizada pelo
Mestrado Profissional em Saúde da Família – PROFSAÚDE, dentro do escopo da Revista,
abordando temáticas diversas no campo da pesquisa e de intervenções. Para essa publicação,
serão considerados como eixos condutores os três campos que orientam o projeto pedagógico do
curso, a saber: Atenção, Gestão e Educação.
Prazos
A submissão estará aberta no período de 6 de junho de 2021 a 30 de julho de 2021.

SEÇÕES A SEREM COBERTAS PELO SUPLEMENTO TEMÁTICO

Artigos Originais - textos resultantes de pesquisa científica, apresentando dados originais de
descobertas com relação a aspectos experimentais ou observacionais, voltados para investigações
qualitativas ou quantitativas em áreas de interesse da Atenção Primária à Saúde (APS). Devem
ter até 25 páginas com o texto estruturado em: introdução, material ou casuística e métodos,
resultados, discussão, conclusão e referências.
Artigos de Revisão - têm por objetivo resumir, analisar, avaliar ou sintetizar trabalhos de
investigação já publicados em revistas científicas. Devem ter até 20 páginas com texto
estruturado em: introdução, desenvolvimento, conclusão e referências.
Artigos de Atualização - artigos que relatam informações atuais ou novas técnicas das áreas
cobertas pela publicação. Devem ter até 15 páginas com texto estruturado em: introdução,
desenvolvimento, conclusão e referências.
Relato de Casos e Experiência - artigos que relatam casos ou experiências, explorando um
método ou problema através do exemplo. Devem ter até 8 páginas com texto estruturado em:
introdução, desenvolvimento, conclusão e referências.

Orientações gerais
• Serão aceitos trabalhos cujos autores e coautores sejam discentes, egressos e docentes do
PROFSAÚDE, podendo ser incluídos na produção do manuscrito outros colaboradores que
participaram do processo de investigação e/ou produção do texto.
• Não serão aceitos textos anteriormente publicados ou encaminhados à avaliação para outros
periódicos.
• As submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores.
Os manuscritos deverão seguir o modelo para elaboração de artigos para submissão
disponibilizado na página da Revista de APS.
• Os manuscritos deverão ser acompanhados de Carta de apresentação de artigo para submissão e
conter a informação de qual eixo está vinculado o artigo: Atenção, Gestão ou Educação.
Na Carta, é importante informar que o manuscrito será dirigido ao Suplemento
"PROFSAÚDE". O modelo para elaboração da Carta de apresentação de artigo para submissão
está disponível na página da Revista de APS.
A submissão dos trabalhos deverá ser realizada on-line no endereço disponível a seguir:
https://periodicos.ufjf.br/index.php/aps/about/submissions

OBSERVAÇÕES SOBRE A SUBMISSÃO DE MANUSCRITOS À REVISTA DE APS
1 – As Condições para submissão e as Diretrizes para Autores, disponíveis na página
Submissões da Revista de APS devem ser lidas com atenção. Manuscritos que não obedecerem
às normas prescritas serão rejeitados antes mesmo de serem analisados pelos Corpo Editorial.
2 – O(a) autor(a) principal (“Contato principal”) que já tiver cadastro na Revista de APS deverá
acessar o painel do autor com seu login e senha; caso não tenha, deverá se cadastrar clicando no
botão “Criar ou associar-se ORCID iD”.
3 – No campo “Comentários para o editor”, deverá ser escrito “artigo para o Suplemento
PROFSAÚDE".
4 – Todos(as) os(as) coautores(as) deverão ser inscritos no ato da submissão.
5 – A titulação acadêmica e a afiliação institucional de todos(as) os(as) coautores(as) deverão ser
registradas.
Dúvidas sobre a submissão podem ser esclarecidas através do e-mail revista.aps@ufjf.edu.br .
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