
EDITAL Nº 001/2021 – Colegiado do Programa de Pós-graduação Mestrado 

Profissional em Saúde da Família FIOCRUZ/ UFRB 

SELEÇÃO DE CAPÍTULOS PARA LIVRO SAÚDE DA FAMÍLIA EM TERRAS 

BAIANAS II  

 

ERRATA n0 2 

Onde se lê 

3. DA SUBMISSÃO  

A submissão dos capítulos deverá ser realizada até às 23h e 59 min do dia 02/07/2021 

de 2021 através do e-mail: mprofsaude@ccs.ufrb.edu.br 

Leia-se: 

3. DA SUBMISSÃO   

A submissão dos capítulos deverá ser realizada até às 23h e 59 min do dia 10/07/2021 

de 2021 através do e-mail: mprofsaude@ccs.ufrb.edu.br 

 

4. CRONOGRAMA:  

Onde se lê 

Atividades Prazos 

Prazo para submissão de capítulos 02/07/2021 

Divulgação de resultados da avaliação dos 

capítulos 

 

26/07/2021 

 
Leia-se: 

Atividades Prazos 

Prazo para submissão de capítulos 10/07/2021 

Divulgação de resultados da avaliação dos 

capítulos 

 

30/07/2021 

  

As demais datas do cronograma permanecem inalteradas.   

 

ANEXO II 
Checklist e Ficha de avaliação – PARA AVALIAÇÃO 

 
 
 



TÍTULO DO CAPÍTULO 
AVALIADO: 
 
 

 

Critérios de avaliação: estrutura do manuscrito / 
elementos formais / conteúdo 

Adequação às normas 
Não Parcial Sim 

Elementos formais   
Onde se lê 

(a) Fonte Times New Roman  
Leia-se: 

(a) Fonte fonte Arial 

   

(b) Fonte tamanho 12    
(c) Espaçamento no texto: 1,5cm para texto    
(d) Papel A4    
Onde se lê  
(e) Texto justificado 
Leia-se:  
(e) Texto justificado e páginas numeradas 

   

Onde se lê  
 
(f) Em citações literais: espaçamento simples, fonte 10, 
recuo 4cm 
Leia-se:  
 
(f) Em citações literais: espaçamento simples, fonte 10, 
recuo 4cm 
Citações literais: da indicação do autor e ano da publicação, é 
indispensável indicar a(s) página(s) de onde foram retiradas; 
evitar que sejam numerosas e extensas. 
Citações traduzidas de língua estrangeira: devem ser 
seguidas da expressão “tradução nossa” entre parênteses; 
caso a citação seja em língua estrangeira, sua tradução deve 
vir no pé da página, com igual identificação entre parênteses 

   

(g) Parágrafos com espaçamento e entrelinhas 0cm (antes e 
depois) e com 2cm de recuo no início do parágrafo. 

   

Onde se lê  
(h) Extensão do manuscrito: até 15 páginas 
 
Leia-se:  
h) Extensão do manuscrito: 15 até 20 páginas 

   

(i) Margens: esquerda e superior 3cm; direita e inferior 2cm    
(g) A margem superior da página de título [abertura] deve 
ser de 5cm, verticais [com limite de três toques verticais de 
espaçamento de 1,5).  

   

Onde se lê 
(i) Título: centralizado, negrito, todo em caixa alta, 

organizado em apenas uma linha, fonte 14, e com 
cinco palavras no máximo. 

 

   



Leia-se:  
(i) Título: centralizado, negrito, organizado em apenas uma 
linha, fonte 14 (com a primeira letra maiúscula e o restante 
das letras minúsculas, em negrito; as secundárias serão feitas 
com fonte 12, com a primeira letra maiúscula e o restante 
das letras minúsculas, em negrito), e com seis palavras no 
máximo 
Onde se lê 
(j) Intertítulos: uma a três palavras no máximo e grafadas 
no mesmo corpo e fonte do texto (corpo 12), em Caixa Alta, 
em negrito.  
 
Leia-se: 
(j) Intertítulos: uma a quatro palavras no máximo e 
grafadas no mesmo corpo e fonte do texto (corpo 12), em 
negrito.  
 

   

(k) Autores: após o título, devem estar alinhados a direita, 
um abaixo do outro, sem espaçamento e apenas as iniciais 
dos nomes devem estar em caixa alta.  

   

(l) Nota de rodapé: fonte 10, espaço simples, times new 
roman 

   

Onde se lê 
(m) As citações ao longo do texto estão de acordo com as 
normas da ABNT? 
 
Leia-se:  
(m) As citações ao longo do texto estão de acordo com as 
normas da ABNT (devem seguir a NBR 6023/2002)? 

   

Inclui-se:  
n) Há citações no início ou final do capítulo? 

   

Inclui-se:  
o) Existem epígrafes, dedicatória e agradecimentos dentro 
dos capítulos, nem nota de rodapé como referência das 
citações. 

   

    
Considerações:  
 
Estrutura do manuscrito 
Introdução    
Desenvolvimento: considerar método, resultado ou outra 
denominação que os/as autores considerem pertinente ao 
manuscrito. 

   

Considerações Finais    
Referências     
Inclui-se:  
Nota de rodapé: Utilizado, preferencialmente, para notas 
explicativas, endereços, aditamentos ao texto, mas não para 
referências bibliográficas e nem informações sobre os autores, 
exceto do prefaciador do livro. Observe-se que a nota de pé 

   



de página não deve ultrapassar oito linhas. 
 
Inclui-se: Linguagem apropria ao contexto acadêmico    
 


