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INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

 

ESCOPO E POLÍTICA 

A Revista Serviço Social & Saúde é um periódico especializado, aberto às 

contribuições da comunidade científica nacional e internacional, arbitrado e distribuído 

a leitores do Brasil e de vários outros países. Os trabalhos submetidos são avaliados por 

pelo menos dois revisores pertencentes ao quadro de colaboradores da Revista em 

procedimento sigiloso quanto à identidade tanta do(s) autor(es) quanto dos revisores. Os 

autores são responsáveis pelas informações contidas nos trabalhos, bem como pela 

devida permissão ao uso de figuras ou tabelas publicadas em outras fontes.  

A Revista Serviço Social & Saúde é uma publicação semestral dos assistentes sociais 

integrantes dos serviços da Universidade Estadual de Campinas, e tem como proposta 

constituir um espaço de contextualização de assuntos e temas relacionados ao Serviço 

Social na Saúde e a sociedade em geral. Para a composição dessa publicação serão 

aceitos artigos, referentes a relatos de experiência profissional, reflexões teóricas, 

científicas, monografias, etc., sendo estes submetidos para análise e organização pelo 

Conselho Editorial. 

As produções científicas e artigos devem ser enviados em 04 cópias sendo uma em 

arquivo eletrônico com fonte Time New Roman tamanho 12, espaço duplo tendo no 

mínimo de quinze e máximo trinta laudas, incluindo as referências bibliográficas, que 

devem estar em conformidade com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR 

6023, ago 2000). Os artigos deverão conter Resumo, Abstract, quatro palavras-chaves 

(keywords) e título em português e em inglês.    

Os títulos devem ter no máximo duas linhas em negrito. Os artigos encaminhados à 

Revista devem ser inéditos, não podendo ter publicação anterior em similares.  

Cabe ao Conselho Editorial propor ao autor alterações necessárias para resguardar os 

padrões estabelecidos e comunicar a aprovação ou não dos trabalhos. Os textos não 

selecionados serão devolvidos sem justificativa de recusa. 

Para a seleção de artigos e garantia do anonimato, solicita-se encaminhar ao Conselho 

Editorial uma página de rosto separada das demais, que deverá conter o título do 

trabalho, nome completo do autor, sua qualificação, endereço, telefone, e-mail, 

instituição de origem. A primeira página do texto deve conter somente o título do artigo. 

A autorização para publicação se dá a partir da simples remessa dos artigos e não serão 

pagos direitos autorais ao autor. O mesmo terá direito a 03 exemplares da revista. Todos 

os comentários e análises externas referentes aos artigos publicados que poderão gerar 

novos artigos se aceitos pelo Conselho, serão encaminhados ao autor que terá garantido 

o direito de réplica.  

Os artigos devem ser enviados aos cuidados do: 
Conselho Editorial da Revista Serviço Social & Saúde 

Universidade Estadual de Campinas 

Serviço Social do Hospital de Clínicas 

A/C Profª Drª Edna Maria Goulart Joazeiro 

Rua Vital Brasil, 251 – 3º andar 

Cidade Universitária Zeferino Vaz  Barão Geraldo – Campinas/ SP  Brasil CEP 

13083888 - Tel./Fax (019) 3521 7250 ou (19) 35217072 

E-mail: sssaude@hc.unicamp.br 
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