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EDITAL Nº 05/2022/COPPEXI 

RETIFICA O EDITAL Nº 03/2022/COPPEXI DE CHAMADA PARA SELEÇÃO DE TRABALHOS CIENTIFICOS PARA 

COMPOR O PRÓXIMO NÚMERO DA REVISTA EDUCAÇÃO & SAÚDE: FUNDAMENTOS E DESAFIOS 

 

 

O Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves – UNIPTAN, por intermédio da Pró-

Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização, do Núcleo de Publicações 

Científicas e da Coordenação de Pesquisa, torna público a retificação do Edital nº 03/2022/COPPEXI, de 

seleção de trabalhos científicos para compor o próximo número da Revista Educação & Saúde: fundamentos 

e desafios, nos seguintes itens: 

 

 Item 2. Prorrogação do prazo de submissão, análise e divulgação dos resultados de seleção dos 

manuscritos. 

 Item 3.1. Onde se lê: “As inscrições deverão ser realizadas no período de 19 a 31 de março de 2022.” 

Leia-se: “As inscrições deverão ser realizadas no período de 19 de março a 17 de abril de 2022.” 

 Item 3.2. Onde se lê: “Para se inscrever, o docente deve enviar o manuscrito para o e-mail 

npc@uniptan.edu.br, informando o número do edital”, leia-se: “Para se inscrever, o docente deve enviar 

o manuscrito para o e-mail nucleodepublicacoes@uniptan.edu.br, informando o número do edital”. 

 

Permanecem inalterados os demais termos, conforme segue. 

 

1. OBJETIVO 

1.1. O presente edital tem como objetivo selecionar – no âmbito do UNIPTAN – 30 (trinta) trabalhos 

científicos inéditos, com ênfase em Ciências Médicas e da Saúde, para compor o próximo número da Revista 

Educação & Saúde: fundamentos e desafios. 

 

2. CRONOGRAMA 

EVENTOS DATAS 

Abertura do Edital 18/03/2022 

Inscrições (Envio do manuscrito para o Núcleo de Publicações Científicas) 19/03/2022 a 17/04/2022 

Análise e julgamento dos manuscritos pelos avaliadores 18/04/2022 a 02/05/2022 

Resultado da seleção dos manuscritos 03/05/2022 

Adequação dos manuscritos 04 a 11/05/2022 

 
3. INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DO MANUSCRITO 

3.1. As inscrições deverão ser realizadas no período de 19 de março a 17 de abril de 2022. 



3.2. Para se inscrever, o docente deve enviar o manuscrito para o e-mail 

nucleodepublicacoes@uniptan.edu.br, informando o número do edital. 

 

4. APRESENTAÇÃO DO MANUSCRITO 

4.1. O manuscrito deve ser estruturado no formato de artigo científico ou de resumo expandido. 

4.2. A estrutura do manuscrito deve contemplar: 

a) Resumo e palavras-chave; 

b) Introdução, abordando delimitação, justificativa e problematização; 

c) Desenvolvimento; 

f) Considerações finais; 

g) Referências: bibliografia apenas dos trabalhos citados ao longo do trabalho. 

4.3. O manuscrito deve ser apresentado em fonte Arial, tamanho 11, com espaçamento entre linhas de 1,5, 

margem superior e esquerda de 3 cm e inferior e direita de 2 cm, com 10 a 15 páginas, se artigo científico, 

ou 6 a 8 páginas, se resumo expandido (desconsiderando as referências em ambas modalidades de trabalho 

científico). 

4.4. As citações e referências devem ser apresentadas de acordo com as normas de Vancouver. 

4.5. O número de autores do manuscrito deve ser limitado a 6. 

4.6. Os manuscritos devem ter autoria ou coautoria de, pelo menos, 2 (dois) docentes especialistas na área 

médica. 

 

5. ANÁLISE, JULGAMENTO, SELEÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS MANUSCRITOS 

5.1. Os manuscritos serão avaliados por Comissão de Avaliação composta especificamente para este edital. 

Os manuscritos serão julgados quanto aos seguintes critérios: 

a) Enquadramento da proposta às especificações constantes no Edital; 

b) Relevância técnica, científica ou acadêmica; 

c) Clareza das informações e adequação da linguagem. 

5.2. Os manuscritos serão selecionados obedecendo a ordem de classificação, de acordo com nota atribuída 

pela Comissão de Avaliação. 

5.3. Os manuscritos selecionados serão publicados na Revista Educação & Saúde: fundamentos e desafios, 

sendo atribuído, a cada manuscrito, um número de DOI (Digital Object Identifier). 

 

6. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

6.1. O resultado da seleção será comunicado por e-mail ao autor principal. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. Não haverá cobrança ou pagamento para publicação do trabalho. 

7.2. Ao submeter o manuscrito para avaliação, os autores concordam em ceder direitos autorais ao UNIPTAN 

e ao periódico científico, caso seja aprovado. 

7.3. Quaisquer decisões adicionais ou alterações dos termos deste Edital caberão à Pró-Reitoria de Pós-

graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização. 

7.4. Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital poderão ser obtidos pelo e-

mail: nucleodepublicacoes@uniptan.edu.br. 
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7.5. Os casos omissos e situações não previstas neste Edital serão resolvidos no âmbito da Pró-Reitoria de 

Pós-graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização.  

 

São João del-Rei, 05 de abril de 2022. 

 
 

Prof. Dr. Heberth Paulo de Souza 
Pró-reitor de Pós-graduação, Pesquisa, 

Extensão, Inovação e Internacionalização 

Profª Drª Eliane Moreto Silva Oliveira 
Coordenadora de Pesquisa 


