
 
 

EDITAL DE CHAMADA DE ARTIGOS Nº 16  

1ª Edição da Revista Univaço de Medicina e Saúde (Edição Especial) 

 

 

A DIRETORIA GERAL DA UNIVAÇO E A EQUIPE EDITORIAL DA 

REVISTA UNIVAÇO DE MEDICINA E SAÚDE, torna pública a abertura de prazo para 

submissão de artigos científicos, com vistas à publicação na 1ª edição, ano 2022/1, da 

Revista Univaço de Medicina e Saúde, nos seguintes termos: 

 

1- A 1ª Edição da Revista Univaço de Medicina e Saúde destina-se à 

publicação de artigos de autoria da comunidade acadêmica da Univaço, município de 

Ipatinga, estado de Minas Gerais.  

2- A Revista Univaço de Medicina e Saúde à princípio terá periodicidade 

anual, no formato eletrônico. A revista  tem como objetivo veicular pesquisas e experiências 

com ênfase na interface entre saúde, educação e sociedade. Terá acesso aberto e 

submissão contínua, sendo a primeira edição destinada à publicação de artigos científicos 

originais, revisão de literatura, além de relatos de caso elaborados por docentes e 

discentes da UNIVAÇO.  

3- Como condição para submissão, os artigos deverão atender às regras de 

composição, formatação, citações e referências especificadas nas normas para artigos do 

Trabalho de Conclusão de Curso da Univaço, disponíveis no site da instituição.  

 

4 – Também são condições para a avaliação dos artigos: 

 

a) Ineditismo: a Revista Univaço de Medicina e Saúde publicará apenas 

artigos inéditos, que não tenham sido publicados em outro periódico. 

b) Idiomas: os autores devem encaminhar artigos redigidos em português. 

c) Tipo de arquivo: são admitidos arquivos com extensões .DOC e DOCX, 

observadas as normas de publicação da revista. 

d) Requisitos para o(s) autor(es): para esta edição especial, somente serão 

aceitos artigos de autores docentes da Univaço e graduados ou 

graduandos da Univaço acompanhados de, pelo menos, um professor da 

Univaço.  

e) Fomento: o autor deve informar à Revista Univaço de Medicina e Saúde 

qualquer financiamento, bolsa de pesquisa ou benefícios recebidos, de 

fonte comercial ou não, declarando não haver conflito de interesses que 

comprometa o trabalho apresentado. É opcional informar nos 

agradecimentos do artigo científico o financiamento da pesquisa.  

 

5- Os artigos deverão ser submetidos de 01 de fevereiro até o dia 31 de 

março de 2022 para o endereço revista.cientifica@univaco.edu.br juntamente com o 

formulário de envio (APÊNDICE A) deste edital, no qual constarão os dados completos do 

autor, sendo: e-mail, telefone de contato, o título e o resumo do artigo.  

6- Ao submeterem artigos à Revista Univaço de Medicina e Saúde, os 

autores declaram ser titulares dos direitos autorais, respondendo exclusivamente por 

quaisquer reclamações relacionadas a tais direitos, bem como autorizam a Revista, sem 
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ônus, a publicar os referidos textos em qualquer meio, sem limitações quanto ao prazo, ao 

território ou qualquer outra, incluindo as plataformas de indexação de periódicos científicos 

nas quais a Revista venha a ser indexada. 

7- A Revista fica também autorizada a adequar os textos a seus formatos de 

publicação. 

8- É da responsabilidade dos autores garantir o respeito à norma culta da 

língua portuguesa.  

9- Os artigos recebidos serão submetidos ao crivo da Coordenação de 

Editoração, que avaliará a adequação à linha editorial da Revista e às exigências de 

submissão. Os artigos que não cumprirem essas regras serão devolvidos aos seus autores, 

que poderão reenviá-los desde que efetuadas as modificações necessárias. 

10- Após as submissões, os artigos serão encaminhados para análise do 

corpo de pareceristas das respectivas áreas temáticas, que procederá à pré-seleção dos 

artigos recebidos com base nos seguintes critérios: 

 

a) Ausência de conflitos de interesses para avaliar o artigo; 

b) Concordância com os critérios de não veiculação de preconceitos e/ou 

difamação e calúnias que firam a integridade dos leitores e/ou indivíduos 

citados; 

c) Coerência entre o título, o resumo, as palavras-chave e o conteúdo do artigo; 

d) Relevância do tema, atualidade da discussão e importância para os 

debates acadêmicos; 

e) Qualidade da abordagem, compreendendo a argumentação e o raciocínio 

empregados no texto, o desenvolvimento como artigo técnico-científico e a 

utilização correta dos conceitos empregados; 

f) Metodologia de pesquisa utilizada no artigo e sua respectiva descrição; 

g) Elementos textuais, avaliando a redação empregada, clareza, coesão e 

coerência do texto em seu desenvolvimento e norma culta; 

h) Adequação da conclusão aos objetivos propostos no texto;  

i) Referências, pertinência e abrangência; 

j) Artigos com número máximo de 6 autores; 

k) Artigos envolvendo seres humanos direta ou indiretamente devem 

apresentar parecer de apreciação de um Comitê de Ética em Pesquisa, 

credenciado pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), em 

consonância com Resolução específica no CONEP sobre o assunto; 

l) Para artigos de relato de caso é insdispensável o envio do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e, quando pertinente, do 

Termo de Consentimento, devidamente assinados por todos os 

envolvidos; 

m)  Artigos envolvendo animais devem apresentar parecer de 

apreciação de um Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA), em 

consonância com a Resolução Normativa nº 1 do Conselho Nacional de 

Controle de Experimentação Animal (CONCEA). 

 

11- A avaliação dos artigos será feita por dois pareceristas do Conselho 

Editorial da Revista Univaço de Medicina e Saúde utilizando o sistema duplo cego (double 

blind peer review). Caso haja discordância dos pareceristas, o artigo seguirá para análise 



 
de um terceiro parecerista do Conselho Editorial;  

12- O resultado da avaliação dos artigos poderá ser pela aprovação, rejeição 

ou aprovação com ressalvas, isto é, com sugestões para adequações necessárias, 

hipótese em que o autor será notificado para apresentar as modificações no prazo 

estipulado pela Coordenação de Editoração ou manter o texto original, com as devidas 

justificativas. 

13- Em todo caso, uma vez aprovados os artigos nessa primeira etapa, serão 

ainda submetidos ao Conselho Editorial, que decidirá definitivamente sobre a publicação, 

notificando os autores por e-mail. 

14- Para a primeira edição não haverá cobrança de taxa de publicação.  

 

 

 

 

Ipatinga, 10 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

Analina Furtado Valadão 

Editor Chefe da Revista Univaço de Medicina e Saúde 

 

 

 

Vinícius Lana Ferreira 

Diretor Geral



 
APÊNDICE A 

Autores (ordem do artigo): 

Título do artigo: 

Natureza do artigo: (       ) Artigo original    (    ) Artigo de Revisão  (     ) Relato de Caso 

E-mail do autor correspondente: 

Telefone do autor correspondente: 

 

 

( ) Declaro que o artigo é original e que não se encontra sob análise em qualquer outro 

veículo de comunicação de forma total ou parcial. 

 

( ) Declaro ser titular dos direitos autorais, respondendo exclusivamente por quaisquer 

reclamações relacionadas a tais direitos, bem como autorizo a Revista, sem ônus, a publicar os 

referidos textos em qualquer meio, sem limitações quanto ao prazo, ao território, ou qualquer 

outra. 

(  ) Declaro estar ciente de que a submissão do artigo não garante o aceite para publicação. 

 

( ) Declaro que a Revista está autorizada a adequar o texto do artigo às regras de formatação 

da revista, entretanto cabe a mim a decisão de aprovação da versão alterada.  

 

         de  de _________________ 

 

 

 

NOME: ______________________________________________________ 

Resumo (máximo 10 linhas): 

 


