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EDITORA REDE UNIDA 

EDITAL Nº 04/2023 

 

A Associação Rede Unida (REDE UNIDA) e a Frente pela Vida (FpV) lançam a 

chamada para manuscritos originais para o livro “A Frente pela Vida no Fortalecimento 

do SUS e da Democracia (título provisório)”.  

Fundada no início de 2020, a FpV estruturou-se através do engajamento de 

entidades nacionais e loco-regionais de todo território nacional. Participou 

intensamente dos esforços em defesa e proteção da saúde da população durante os 

anos mais agudos da Pandemia, entre 2020 até início de 2023. Em 2022, atuou com forte 

presença nas lutas em defesa da democracia, organizando e mobilizando a base social 

da saúde, junto com outros movimentos, realizando em agosto deste ano a Conferência 

Livre Democrática e Popular, preparatória da 17ª. Conferência Nacional de Saúde, que 

por consenso apontou diretrizes para a política de saúde no Brasil. A FpV adota um modo 

de funcionamento com base na formação de consensos progressivos, o reconhecimento 

da diferença como constitutiva da atividade política coletiva, disposição para pactuação, 

que são as bases para a construção do comum entre seus participantes, e a unidade 

política. Participou na defesa da democracia e de um projeto de país solidário e 

generoso para com seu povo, na conjuntura de 2022, levantando as bandeiras da saúde 

e do SUS 100% público.  

 

1. DO OBJETO 

O livro A Frente pela Vida no Fortalecimento do SUS e da Democracia conterá 

textos com análises e relatos sobre a experiência e o protagonismo da Frente pela Vida, 

movimento que tem como eixos de luta a defesa da vida, do SUS e da democracia.  Os 

textos abordarão o papel desempenhado por este movimento surgido para enfrentar a 

pandemia de Covid-19 no contexto de um governo negacionista, anticientífico e 

antidemocrático.  



 
 

Associação da Rede Unida 
CNPJ: 05.020.154/0001-69 

Rua São Manoel, Nº 498 - Bairro Santa Cecília 
CEP: 90.620-110 – Porto Alegre/RS 

Telefone: (51) 33911252 
E-mail: editora@redeunida.org.br 

Site: editora.redeunida.org.br 

Os capítulos para o livro podem ser apresentados dentro dos eixos temáticos 

seguintes, ou, algum outro no qual a autoria entende como pertinente em relação ao 

protagonismo da Frente pela Vida (FpV): 

1. História da Frente pela Vida.  

2. A FpV e a luta pelo controle da Pandemia. 

3. Soluções para o Controle da Pandemia de Covid-19.  

4. A luta contra o negacionismo, e afirmação da ciência no enfrentamento da 

Pandemia. 

5. A Luta em Defesa da Democracia e o Fortalecimento do SUS.  

6. A FpV, seu modo de funcionamento, democracia interna e unidade política. 

7. A Conferência Livre Democrática e Popular de Saúde de agosto/2022 organizada 

pela FpV. 

8. O contexto político de construção do SUS, no período da pandemia e pós-

pandemia (2020-2023).  

9. Incidência da FpV na política. 

10. Outros temas relacionados à experiência da FpV.  

 

2. DOS REQUISITOS E PROCEDIMENTOS DE SUBMISSÃO 

Os manuscritos deverão seguir as orientações gerais para a produção indicadas 

abaixo e serão submetidos à avaliação por pares. 

Os manuscritos deverão ser submetidos no período de 12/02/2023 a 

15/04/2023, por meio do frentepelavida1@gmail.com e deverão registrar, no campo do 

conteúdo, a expressão “Manuscrito para o livro A Frente pela Vida no Fortalecimento 

do SUS e da Democracia”. Para a submissão, o/a (s) autor (es/as) deverá (ão) anexar 

junto com o manuscrito uma Declaração de Concordância de todos os envolvidos 

autorizando a publicação, conforme modelo anexo. Esse endereço eletrônico poderá ser 

utilizado para informações adicionais. 
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3. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A PRODUÇÃO DOS TEXTOS 

O texto (excluindo título e autores) deverá ter de 20.000 a 45.000 caracteres sem 

espaço, de acordo com as regras de formatação abaixo indicadas: 

• Título: centrado, caixa alta, Calibri, 16 pt, negrito (máximo 20 palavras); 

• Nome dos autores: alinhado à direita, Calibri, 12pt. Para cada autor, indicar, em 

nota de rodapé, titulação, unidade/serviço ao qual está vinculado e e-mail; 

• Texto: com alinhamento justificado, espaçamento entre linhas simples, Calibri, 

12pt. Caso seja dividido em seções, colocar os subtítulos em negrito; 

• Notas de rodapé: colocar automática, ao pé da página, alinhamento justificado, 

Calibri, 10pt; 

• Referências: deverão ser apresentadas no final do trabalho, observando-se as 

normas correspondentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

alinhamento à esquerda, Calibri, 12pt, espaçamento entre linhas simples para o 

texto e, entre cada uma das obras, um espaço; 

• O texto deverá ser submetido com a devida correção do português ortográfica e 

gramatical, diagramado em formato “doc” ou “docx”. 

 

4. CRITÉRIOS PARA ANÁLISE 

O processo de avaliação do texto dependerá da observância das Normas Editoriais, dos 

Pareceres do Corpo Editorial e/ou do Relator ad-hoc. Neste processo, o editor-chefe e 

os membros do Conselho Editorial poderão aceitar integralmente, sugerir ou solicitar as 

modificações necessárias, apesar dos conceitos emitidos serem de responsabilidade dos 

autores, ou mesmo rejeitar o manuscrito, quando não responder às expectativas do 

livro. 
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5. CRONOGRAMA 

Data  Atividade 

06/02/2023 Lançamento do Edital 

Até 15/04/2023 Período de submissão de textos* 

16/04/2023 a  
10/05/2023 

Avaliação de Pareceristas (Relator ad-hoc). 

Até 31/05/2023 Reformulações dos textos pelos autores* 

Até 20/06/2023 Avaliação dos Organizadores 

Até 30/07/2023 Diagramação e Revisão final 

A definir Lançamento do Livro 

*envio dos textos para o e-mail: frentepelavida1@gmail.com 

 

6. DA PUBLICAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS 

Caso aprovado, a publicação do texto deve seguir com carta de cessão de direitos 

de publicação à Editora da Rede Unida, conforme anexo.  

 

6.1. ÉTICA  

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 e/ou a 

descrição dos procedimentos éticos observados, em declaração assinada e anexa ao 

artigo. 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O texto inserido no A Frente pela Vida no Fortalecimento do SUS e da 

Democracia não será objeto de qualquer espécie de comercialização ou 

enriquecimento, sendo que esta condição não exclui a obrigação do/a participante pela 
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responsabilidade da produção pessoal do trabalho, de modo que não se caracterizem 

quaisquer figuras antijurídicas, entre elas a do plágio, nem atente as disposições da Lei 

n.º 9.610/1998 ou qualquer outra de natureza cível ou penal que se aplique.  

O/a participante do Livro não faz jus a qualquer tipo de pagamento e/ou 

ressarcimento pela produção e consequente publicação do trabalho, uma vez que se 

trata de um projeto editorial sem fins lucrativos.  

 

Porto Alegre, 06 fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Alcindo Antônio Ferla, 

Editor-Chefe da Editora Rede UNIDA. 

 

 

 

 

Túlio Batista Franco 

P/ Operativa Nacional da Frente pela Vida  
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

Pelo presente instrumento, eu, NOME, portador (a) de Carteira de Identificação de nº_____ 

inscrito (a) no CPF de nº   , residente e domiciliado 

(a) na cidade ____________, simplesmente denominado AUTOR: a) autoriza gratuitamente à 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA REDE UNIDA pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua São 

Manoel n. 489, bairro Santa Cecília, na cidade de Porto Alegre – RS, CEP.: 90.620-110, inscrita 

no  CNPJ sob o nº 05020154-0001/69, a seguir simplesmente denominada EDITORA, o uso e 

publicação do manuscrito denominado: ________________________________________, 

submetido à chamada _______- 

O manuscrito ora autorizado pelo AUTOR poderá ser usado pela EDITORA na presente edição 

gráfica e em futuras regendo-se pelo art. 49 e reedições, tanto sob forma de livro, quanto 

eletrônica, seus § da Lei 9610/98.  

O AUTOR poderá reproduzir, autorizar, escrever, imprimir e publicar o presente texto(s) e a(s) 

imagem(s) em outras publicações, entretanto, tais publicações deverão mencionar a 

referência correta quanto aos créditos de “NOME DA OBRA”, tais como: editora, título da 
obra e autoria. 

 

 

CIDADE, .... de ...................................... de 2023 

 

 

  

Nome completo do AUTOR(A) 

 
 


