
 

CHAMADA PÚBLICA – ProPPExi – Revista Científica do ITPAC nº 03/2022 

 

A Editora Chefe da Revista do ITPAC do Centro Universitário Tocantinense 

Presidente Antônio Carlos – UNITPAC, no uso de suas atribuições legais, por meio da 

Pro-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão, Inovação e Internacionalização –

ProPPExi, torna público a presente chamada e convida os interessados a submeterem 

artigos científicos nos termos aqui estabelecidos e em conformidade com as NORMAS 

DA REVISTA CIENTÍFICA DO ITPAC. 

 

 

1. OBJETIVO 

 

A presente chamada tem por objetivo selecionar artigos científicos 

desenvolvidos na área da Saúde Coletiva e Enfermagem a fim de promover a divulgação 

científica através da edição especial da Revista Científica do ITPAC. 

 

 

2. SUBMISSÃO DOS ARTIGOS 

 

Os artigos devem ser submetidos através do site 

https://revista.unitpac.com.br/index.php/itpac/about/submissions, até a data de 20 de 

setembro de 2022 onde a opção EDIÇÃO ESPECIAL deve ser selecionada. 

I. A submissão deverá conter obrigatoriamente os arquivos: 

• Artigo (sem o nome dos autores) em arquivo WORD (.doc ou .docx): modelo-

artigo-rcitpac; 

• Formulário de submissão preenchido e assinado no formado PDF 

(.pdf): formulário-submissão; 

• Cópia do parecer do comitê de ética (quando necessário). 

II.  Após aceite deverá ser enviado os arquivos: 

• Artigo revisado e corrigido com o nome dos autores em arquivo WORD (.doc ou 

.docx); 

• Declaração de autoria e direitos: públicos; 

 

3. LINHAS DE PESQUISAS CONTEMPLADAS 

 

Os artigos submetidos a edição especial devem contemplar os temas contidos nas 

linhas de pesquisa abaixo relacionadas.  

https://nreeducacional-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/coordpesquisa_unitpac_edu_br/EUwRL-s-LI1MlGmgAohsv_IBpkVOkXM2jciEKrTpjjV0Ag?e=tWORFf
https://nreeducacional-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/coordpesquisa_unitpac_edu_br/EUwRL-s-LI1MlGmgAohsv_IBpkVOkXM2jciEKrTpjjV0Ag?e=tWORFf
https://nreeducacional-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/coordpesquisa_unitpac_edu_br/Ea8_XWQQd2RJjrPbqz6EKzwBfYeJSSrLU_K5ENPBYfGTsw?e=FhPA4Y


 

Saúde Coletiva 

• Epidemiologia; 

• Saúde Pública; 

• Medicina Preventiva 

Enfermagem 

• Médico-Cirúrgica; 

• Obstétrica 

 

4. NORMATIVA PARA CONFECÇÃO DO ARTIGO 

 

As instruções abaixo são fornecidas de forma a lhe auxiliar na preparação dos 

trabalhos científicos a serem submetidos à Revista Científica do ITPAC. Por favor, leia e 

siga as recomendações apresentadas antes de enviar o seu trabalho. 

• REGRAS GERAIS 

I. Cada documento não deverá ultrapassar 1 Megabytes, deve estar em arquivo do 

WORD (.doc ou .docx), e ser enviado por meio de nossa plataforma de submissão, caso 

tenha dúvidas confira o vídeo: tutorial-submissao-rcitpac. 

II. Trabalhos que contenham resultados de estudos humanos somente serão aceitos para 

publicação se estiver claro que todos os princípios de ética foram utilizados na 

investigação sendo obrigatório o envio da cópia do parecer do comitê de ética. Esses 

trabalhos devem obrigatoriamente incluir uma afirmação de que o protocolo de pesquisa 

foi aprovado por um Comitê de Ética em Pesquisa - CEP. (Reporte-se à Resolução 

196/96, do Conselho Nacional de Saúde, que trata do Código de Ética da Pesquisa 

envolvendo Seres Humanos). 

III. Graduados e Especialistas somente podem publicar na Revista Científica do ITPAC 

em coautoria com Mestres e/ou Doutores. 

IV.  Serão permitidos até oito (8) autores por Artigo Científico. 

• LAYOUT 

I. Utilize o editor de texto Word, formato .DOC ou .DOCX. 



 

II. Dimensões: Deve ser submetido em tamanho A4 (21x29,7 cm), em formato vertical 

("orientação retrato" na configuração de página de seu computador). A não adequação do 

seu artigo as normas aqui apresentadas resultará em sua rejeição. 

III. Extensão: Os trabalhos deverão ter um mínimo de seis (6) e o máximo de vinte (20) 

páginas, incluindo referências bibliográficas e anexos. 

V. Margens e colunas. Após formatado, o seu trabalho deve apresentar as dimensões 

especificadas abaixo: 

• Margens direita e esquerda: 1,50 cm; 

• Margem superior: 2,85 cm; 

• Margem inferior: 3,00 cm; 

• Espaçamento entre as colunas: 0,60 cm. 

VI. Colunas: deve ser utilizado um espacejamento simples entre as linhas. Os textos 

deverão ser digitados em duas colunas com 8,7 cm. 

VII. Itens do texto: o título do trabalho, nome, endereço e resumo devem estar numa 

única coluna, com no máximo 15 cm de comprimento, e também possuir entrelinhamento 

simples entre cada parágrafo. Pule uma linha entre cada parágrafo e evite iniciar uma 

nova coluna com a última linha do parágrafo anterior. Utilize entrada de parágrafo de 

1,25cm. 

VIII. Fonte: use a fonte Book Antiqua, tamanho 13 para o título do trabalho, tamanho 

12 para o título das seções, tamanho 10 para endereçamento, legenda e fonte de imagens 

e tabelas, resumos em português e inglês e tamanho 11 para o nome do (s) autor (es) e o 

corpo do trabalho, incluindo as referências. Não use texto manuscrito; 

VIII. A numeração das páginas deve ficar localizada na parte inferior a direita. 

IX. Organização do Conteúdo do Artigo 

Após o artigo concluído, deverá ter os seguintes itens obrigatórios: 

• Título (Português e Inglês) 

• Nome dos Autores 

• Resumo e Abstract (Palavras-chaves e Keywords) 

• 1. Introdução 

• 2. Referencial Teórico 

• 3. Metodologia (Materiais e Métodos) 

• 4. Resultados e Discussão (Podendo estarem separados) 



 

• 5. Conclusão ou Considerações Finais 

• Referências Bibliográficas 

Cada Seção (Introdução até a Conclusão) poderá conter subitens, se, o(s) autor(es) achar 

necessário. 

5. RESULTADO DA AVALIAÇÃO 

 

Os artigos selecionados após a avalição prévia de plagio e normativa serão 

encaminhados para avaliação com pareceristas especialistas ad hoc nas áreas podendo ser 

aprovados ou recusados.  

Os pareceres finais relativos aos artigos serão encaminhados aos autores para 

apreciação dos mesmos, via plataforma  ou e-mail  submissãorevista@UNITPAC.edu.br.  

A edição especial contará com mínimo de 10 artigos publicados com as 

indexações previstas em suas diretrizes.  

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

O atendimento autores/proponentes com dúvidas será feito pelo endereço 

submissãorevista@unitpac.edu.br ou pelo telefone (63) 3411-8526/ 8505 de segunda à 

sexta-feira das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 18h00min. 

O não cumprimento das exigências regulamentares bem como qualquer falsidade 

nas declarações e/ou irregularidades nos documentos apresentados, implicará na 

desclassificação do artigo para participar desta chamada. 

A documentação e as informações apresentadas serão de inteira responsabilidade 

dos autores/proponentes. 

Para quaisquer esclarecimentos relativos a este edital, os interessados deverão 

procurar a ProPPExi, que conduz todo o processo de seleção. 

 

 

Araguaína, 22 de julho de 2022. 

 

 
Profª. Drª. Daniele Gomes Carvalho 

Editora Chefe da Revista Científica do ITPAC 

mailto:submissãorevista@UNITPAC.edu.br

