
 
   

CHAMADA DE ARTIGOS 
SUBMISSÃO PARA CAPÍTULOS DE LIVRO (E-BOOK) 

 

 

 

APRESENTAÇÃO 

A Editora Amplamente Cursos é uma empresa em crescente expansão 

no mercado de publicação editorial de livros online, prestando serviços de 

qualidade e eficiência, garantindo a satisfação e confiança dos nossos 

clientes. A empresa busca a disseminação do conhecimento científico através 

da publicação de E-books em diversas temáticas e áreas distintas, 

possibilitando que pesquisadores e profissionais de todo país apresentem e 

compartilhem seus resultados de pesquisa. 

Em continuidade ao calendário anual de publicação, a Editora 

Amplamente Cursos está recebendo artigos para compor seu novo livro: 

 

• Perspectivas científicas em saúde da mulher e no contexto 

materno-infantil 

 

O E-book terá como organizadoras, as pesquisadoras: Viviane Cordeiro 

de Queiroz e Smalyanna Sgren da Costa Andrade. 

A obra consiste em uma coletânea de manuscritos acadêmicos e 

científicos decorrentes dos resultados de pesquisas e experiências exitosas 

na área da saúde, atendendo aos diversos objetivos e caminhos metodológicos 

desenvolvidos por pesquisadores em todo o Brasil. 

Não obstante, esta compilação possui a finalidade de favorecer a 

visibilidade das demandas na área de ginecologia, obstetrícia, neonatologia e 

pediatria, bem como dar luz aos debates sociais emergentes na atualidade, 

incorporando reflexões sobre políticas públicas, leis, processos de trabalho 

e assistência em saúde, a partir de relatos de experiências bem-sucedidas ou 

http://lattes.cnpq.br/7705025336495099
http://lattes.cnpq.br/7705025336495099
http://lattes.cnpq.br/3454569409691502


 
   

dos resultados das pesquisas científicas, seja concluída ou em andamento, 

compartilhando às suas mais variadas metodologias. 

Dessa forma, a coletânea pretende trazer a tona diversos diálogos 

direcionados à complexidade do avanço do conhecimento, no sentido de 

fomentar desdobramentos e implicações à melhoria das práticas de saúde 

sobre o processo do cuidado frente ao feminino (e seus vieses), nascimento 

(crescimento e desenvolvimento), e perpetuação das potencialidades da 

mulher nas demandas contemporâneas e estruturas sociais.  

Cada artigo aprovado irá compor o E-book Perspectivas científicas em 

saúde da mulher e no contexto materno-infantil, na forma de capítulo de livro, 

de acordo com a temática do texto. Os E-books serão publicados com ISBN 

(International Standard Book Number), bem como DOI (Digital Object 

Identifier) individual, por cada capítulo. 

O E-book ficará disponível para baixar gratuitamente, através do site 

da Editora Amplamente Cursos, entre outras plataformas indexadoras 

(ISBN, DOI, ORCID, EduCapes, REDIB, Publons, EndNote, Google 

Acadêmico, Internet Archive e Research Gate). 

 

• O E-book Perspectivas científicas em saúde da mulher e no 

contexto materno-infantil será publicado em JULHO. 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA SUBMISSÃO DE 

ARTIGOS 

Para realizar a submissão do artigo, o autor responsável poderá 

escolher uma das opções abaixo: 

• Opção 01: Realizar a inscrição e cadastro no site de submissão de 

artigos, no link: 

https://www.even3.com.br/ebookperspectivascientificasemsaudedam

ulherenocontextomaternoinfantil/ 

OU 

• Opção 02: Enviar o arquivo de texto (artigo) para o e-mail: 

publicacoes@editoraamplamente.com.br 

 

https://www.amplamentecursos.com/publicacoes-anteriores
https://www.even3.com.br/ebookperspectivascientificasemsaudedamulherenocontextomaternoinfantil/
https://www.even3.com.br/ebookperspectivascientificasemsaudedamulherenocontextomaternoinfantil/
mailto:publicacoes@editoraamplamente.com.br


 
   

Cada autor poderá submeter 01 artigo como autor e 01 artigo como 

coautor para avaliação, podendo, cada artigo, ter de 01 a 06 autores. O 

orientador poderá fazer parte de até 03 trabalhos. 

Cada artigo deve ter as dimensões entre 10 e 15 laudas. Serão aceitos 

textos estruturados nas seguintes modalidades: 

• Pesquisa concluída; 

• Pesquisa metodológica; 

• Estudos documentais; 

• Pesquisa em andamento (nota prévia); 

• Estudo de revisão integrativa ou sistemática; 

• Relato de experiência. 

 

 

O prazo final para a submissão de artigos é: 

 

LOTES PERÍODO PARA 

SUBMISSÃO 

TAXA DE 

PUBLICAÇÃO 

Primeiro lote 19/04 a 15/06 R$ 300,00 

Segundo lote 16/06 a 30/06 R$ 400,00 

Terceiro lote 01/07 a 15/07 R$ 500,00 

 

 ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS 

ARTIGOS 

Os textos submetidos devem conter: 

• Página de títulos (toda em espaçamento simples) contendo: título 

(português e inglês). Recomenda-se que o título possua no máximo 15 

palavras. Apenas a primeira letra em maiúscula e todo o título em 

negrito, centralizado e fonte Times New Roman, 12 (português) e sem 

negrito e fonte 11 (inglês). Em caso de pesquisa em andamento colocar 



 
   

asterisco ao final do título e sinalizar o asterisco antes da titulação 

dos autores com o termo “Nota prévia”.  
• Na próxima linha, inserir os dados dos autores como: nome completo, 

na mesma linha e sequenciado por numeração sobrescrita e justificado, 

fonte Times New Roman, 10, espaçamento simples. 
• Na próxima linha colocar afiliação (universidade ou instituição de 

trabalho), cidade, sigla do Estado, país, e-mail e ORCID (todos os 

autores devem ter o identificador ORCID – Open Researcher and 

Contributor ID – https://orcid.org/signin); fonte Times New Roman, 

10, espaçamento simples. 
• Resumo (português e inglês) contendo de 150 a 250 palavras, 

apresentando Objetivo, Métodos, Resultados e Conclusão ou 

Considerações finais com fonte Times New Roman, 10, espaçamento 

simples. As palavras “Objetivo, Métodos, Resultados e Conclusão ou 

Considerações finais” devem estar em negrito. O restante do texto 

com letra normal. 
• Cinco descritores (português e inglês) separados por ponto. Os 

descritores em português e inglês devem ser extraídos do  DeCS 

(http://decs.bvs.br) ou MeSH (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh ou 

https://meshb.nlm.nih.gov/MeSHonDemand); fonte Times New Roman, 

10, espaçamento simples.  
• Em caso de financiamento, informar a instituição de fomento, logo após 

os dados dos autores, seguindo o modelo: “Pesquisa financiada pelo 

xxxx (órgão de fomento), sob parecer xxxxx (número do 

protocolo/parecer do financiamento)”. Agradecimentos são opcionais 

para participantes não considerados autores e devem ser inseridos logo 

após o financiamento. 

 

Corpo do texto: 

Cada subseção deve iniciar com a primeira letra em maiúscula e em 

negrito. Sobre a formatação, os artigos devem estar escritos em word for 

Windows©; com espaçamento 1,5 e justificados; com margens esquerda e 

direita de 3 cm, margens superior e inferior de 3 cm. Devem ser digitados 

em fonte Times New Roman e com tamanho 12. 

  

• Para estudos quantitativos, de revisão, documentais e pesquisa em 

andamento: Introdução, Método, Resultados, Discussão, Conclusão, e 

Referências (apenas as citadas no texto). Os resultados devem ser 

separados da discussão.  

https://orcid.org/signin
http://decs.bvs.b/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
https://meshb.nlm.nih.gov/MeSHonDemand


 
   

• Para estudos qualitativos: Introdução, Descrição metodológica, Análise 

e discussão dos resultados, Considerações finais e referências (apenas 

as citadas no texto). A apresentação dos resultados e a discussão 

devem estar sequenciados. Caso haja a inserção de falas no texto, elas 

devem estar com fonte 11, itálico e contendo a identificação do 

participante por numeração ou palavras escolhidas pelos pesquisadores 

ou sujeitos do estudo.  
• Para pesquisas metodológicas: Introdução, Descrição metodológica, 

Apresentação e discussão dos resultados, Considerações finais e 

referências (apenas as citadas no texto). 
• Para relatos de experiência: Introdução, Relato de experiência, 

Considerações finais e referências (apenas as citadas no texto). 
• Figuras e tabelas no máximo 03. Ambas com título acima. Legendas e 

fontes abaixo das figuras e tabelas. Escrever o texto e o conteúdo 

dentro da tabela em Times New Roman, 11, sequenciados por 

numeração e citação no texto.  

 

Observações: 

• O objetivo do manuscrito deve estar no último parágrafo da 

introdução.  
• O método deve conter tipo de estudo, local da pesquisa, população e 

amostra, operacionalização da coleta dos dados e respectivos 

materiais/instrumentos utilizados, análise dos dados (software, testes 

e/ou técnica de análise qualitativa) e aspectos éticos (número do 

protocolo de tramitação do projeto, número do parecer 

consubstanciado e Certificado de Apresentação de Apreciação Ética – 

CAAE).  
• A conclusão ou considerações finais devem responder ao objetivo da 

pesquisa, apontar limitações, contribuições do estudo para a área e 

desdobramentos/sugestões futuras para resolutividade das 

problemáticas trazidas pela pesquisa.   
• As referências devem estar adequadas às normas de Vancouver (até 

30 referências), com 70% dos últimos 05 anos. Todo o trabalho deve 

conter de 10 a 15 laudas. 
• Todas as pesquisas envolvendo seres humanos devem enviar o parecer 

consubstanciado da Plataforma Brasil ou Declaração do Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP), contendo o número do protocolo e parecer 

com Certificado de Apresentação de Apreciação Ética – CAAE. Todas 

as imagens utilizadas devem manter a privacidade da pessoa e do local.  



 
   

• O parecer do CEP deve estar em anexo, logo após as referências. Cabe 

salientar que todo o trabalho deve conter até 15 páginas, e estes 

documentos em anexo ocupam o espaço após esse limite, não 

contabilizando como página útil. 
• Após a aprovação dos manuscritos submetidos, os resumos deverão ser 

traduzidos para a versão em inglês, por tradutores escolhidos pelos 

autores, desde que enviem a declaração do profissional tradutor. O 

custo da tradução é de inteira responsabilidade dos seus autores. Após 

a tradução, os autores deverão encaminhar o artigo na nova versão 

juntamente com a declaração da tradução (clique aqui para acessar o 

modelo). O tradutor deve ser formado em letras (inglês) ou ter 

finalizado curso avançado em escolas de língua inglesa reconhecidas 

pelo MEC. 
• Para facilitar a construção e formatação do texto, acesse o modelo 

clicando aqui. 

 

 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS  

A página de títulos com a identificação dos autores será retirada do 

manuscrito e apenas os títulos, resumos e o corpo do texto serão 

encaminhados para o corpo de revisores. O texto é avaliado às cegas por 

nossa Comissão de avaliação (Corpo Editorial), que poderá aprovar ou não, a 

publicação do texto como capítulo de livro. O parecer com o resultado será 

enviado por e-mail no prazo de 2 a 10 dias úteis (contados após a submissão). 

A avaliação estará pautada nos critérios de pertinência e relevância da 

temática, escrita concisa, estruturação do arcabouço teórico, fidedignidade 

metodológica, profundidade da discussão e contribuições gerais para o campo 

de estudo. 

Caso seja aprovado, o autor receberá um parecer de avaliação. O 

resultado poderá estar com considerações e solicitações de mudanças, que 

devem ser realizadas em um prazo de 05 dias. A não realização das mudanças 

solicitadas implicará, automaticamente, na reprovação do texto. 

Caso seja recusado, o autor receberá um parecer com considerações e 

sugestões para alteração do texto. Após considerar as sugestões e 

reestruturar o texto, permitimos uma nova submissão para avaliação. 

Não serão aprovados, em hipótese alguma, textos com abordagens 

preconceituosas e discriminatórias. 

 

https://0618a0b3-faee-432b-b78e-e89614c1011b.filesusr.com/ugd/b9c3ab_93b39374e0b643f8a3a071d6c1432850.doc?dn=DECLARA%C3%87%C3%83O%20DE%20TRADU%C3%87%C3%83O.doc
https://0618a0b3-faee-432b-b78e-e89614c1011b.filesusr.com/ugd/b9c3ab_93b39374e0b643f8a3a071d6c1432850.doc?dn=DECLARA%C3%87%C3%83O%20DE%20TRADU%C3%87%C3%83O.doc
https://0618a0b3-faee-432b-b78e-e89614c1011b.filesusr.com/ugd/b9c3ab_7422d918766d4c7fb0e83c42ba8d210f.doc?dn=MODELO%20-%20SA%C3%9ADE%20DA%20MULHER.doc
https://0618a0b3-faee-432b-b78e-e89614c1011b.filesusr.com/ugd/b9c3ab_7422d918766d4c7fb0e83c42ba8d210f.doc?dn=MODELO%20-%20SA%C3%9ADE%20DA%20MULHER.doc
https://0618a0b3-faee-432b-b78e-e89614c1011b.filesusr.com/ugd/b9c3ab_7422d918766d4c7fb0e83c42ba8d210f.doc?dn=MODELO%20-%20SA%C3%9ADE%20DA%20MULHER.doc


 
   

 

TAXA DE PUBLICAÇÃO  

A publicação do artigo como capítulo de livro estará condicionada à 

aprovação do trabalho e ao pagamento da taxa de publicação, por trabalho 

aprovado. Essa taxa é única e cobrirá os custos relacionados à publicação, 

indexação, ISBN, DOI (geral e individual por capítulo), avaliação, divulgação, 

edição, publicação, manutenção da página de publicação, design gráfico, 

revisão, formatação, entre outros custos. 

 

LOTES PERÍODO PARA 

SUBMISSÃO 

TAXA DE 

PUBLICAÇÃO 

Primeiro lote 19/04 a 15/06 R$ 300,00 

Segundo lote 16/06 a 30/06 R$ 400,00 

Terceiro lote 01/07 a 15/07 R$ 500,00 

 

O pagamento da taxa de publicação poderá ser realizado via PIX, 

transferência/depósito bancário; boleto; e cartão de crédito (podendo 

parcelar em até 12 vezes, dependendo da operadora do cartão).  

Para tirar dúvidas e saber mais informações, entre em contato com 

nossa Central de Atendimento, por whatsapp: (84) 99707-2900. 

 

 

Certificação 

Após a publicação do E-book, todos os autores receberão por e-mail: 

• Certificado de Autoria de capítulo de livro; 
• Certificado de Publicação de capítulo de livro; 

Os certificados são válidos em todo país e podem ser utilizados, 

juntamente com o próprio E-book, em provas de títulos, processos seletivos, 

concursos públicos, comprovação de atividades acadêmicas, entre outras 

comprovações. 

 

 



 
   

Mais informações 

Acesse nossa página chamada de artigos em nosso site: 

https://www.amplamentecursos.com/chamada-de-artigos 

Conheça as Políticas Editoriais da Editora Amplamente Cursos: 

https://www.amplamentecursos.com/politicas-editoriais 

Conheça e adquira nosso SELO PESQUISADOR (OURO, DIAMANTE 

E RUBI) para ganhar incentivos e descontos na publicação de artigos em livro: 

https://www.amplamentecursos.com/selo-pesquisador 

Outras informações, entre em contato com nossa Central de 

Atendimento, por whatsapp: (84) 99707-2900. 

 

 

CRONOGRAMA GERAL E PRAZOS 

CRONOGRAMA 

Submissão de textos (1º Lote) 19/04 a 15/06 

Submissão de textos (2º Lote) 16/06 a 30/06 

Submissão de textos (3º Lote) 01/07 a 15/07 

Avaliação de textos 19/04/2021 a 15/07/2021 

Resultado de avaliação 19/04/2021 a 20/07/2021 

Envio da biografia dos(as) autores(as) Até dia 20/07/2021 

Publicação do E-book Perspectivas 

científicas em saúde da mulher e no 

contexto materno-infantil 

Julho 2021 

Certificados Em até 7 dias úteis após a 

publicação do E-book 

 

©Editora Amplamente Cursos 

©Amplamente Cursos e Formação Continuada 

CNPJ: 35.719.570/0001-10 

Central de Atendimento:     (84) 99707-2900 

www.amplamentecursos.com 

https://www.amplamentecursos.com/chamada-de-artigos
https://www.amplamentecursos.com/politicas-editoriais
https://www.amplamentecursos.com/selo-pesquisador
http://www.amplamentecursos.com/

