INTEGRA DA CHAMADA PÚBLICA

CHAMADA DE ARTIGOS
NÚMERO TEMÁTICO EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE
A Revista Atenção Primária a Saúde – APS - torna público a CHAMADA
DE ARTIGOS do NÚMERO TEMÁTICO “EDUCAÇÃO POPULAR EM
SAÚDE: Formação, movimentos, práticas, saberes e serviços de saúde”,
resultante da parceria com a Rede de Educação Popular em Saúde – Redepop
e Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde –
SGEP/MS.
A publicação deste número visa incentivar a produção técnico-científica
sobre a temática Educação Popular em Saúde tanto para trabalhadores de
saúde, estudantes, educadores populares atuantes em movimentos sociais ou
trabalhadores em práticas populares ou integrativas em saúde, como também
para pesquisadores e usuários em geral do SUS.
O número sobre Educação Popular em Saúde é a expressão do
compromisso que o Ministério da Saúde, a Redepop e a Revista APS têm em
compartilhar conhecimentos, metodologias, ideias e práticas de gestão,
educação e controle social, integrando esforços para ampliar o diálogo sobre
as possibilidades de qualificação do Sistema Único de Saúde – SUS que
queremos e defendemos: universal, equânime e integral.
O número temático configura-se em uma estratégia potente no sentido
de fomentar a sistematização do conhecimento no campo da educação
popular, a qual também é expressa como uma das premissas da recém editada
e em fase de implementação Política Nacional de Educação Popular em Saúde
- PNEPS-SUS -, coordenada pela SGEP/MS.
O fortalecimento do campo da educação popular pressupõe o
desenvolvimento de propostas que surjam a partir de problematizações,
debates, mapeamentos, sistematizações e estudos deste campo em suas
interfaces e articulações com o SUS podendo relacionar-se ainda com os
setores da Educação, da Assistência Social, do Desenvolvimento Social urbano
ou rural, da Cultura, da Arte, do Trabalho, do Ambiente, entre outros.
Outra temática fundamental para a superação dos atuais desafios está
no campo da gestão participativa da Saúde, sobretudo neste ano de realização
da 15ª. Conferência Nacional de Saúde, com uma proposta mais participativa e
popular. Assim, as temáticas que contemplem o Controle Social e a

Participação Popular devem ter uma importância considerável neste atual
contexto.
A chamada se refere a ensaios teóricos, pesquisas, revisões de
literatura, sistematizações de experiências, ensaios conceituais e críticos
importantes e relevantes em conexões com o SUS, entendendo que o SUS não
é constituído apenas por serviços de saúde, mas por todos os processos a ele
relacionados.

NÚMERO TEMÁTICO EDUCAÇÃO POPULAR E SAÚDE
1. Editores Convidados: Maria Amélia Medeiros Mano; Paulette Cavalcanti
de Albuquerque e Vera Joana Bornstein.
2. Objetivo
Este será um número temático sobre Educação Popular em Saúde. A
ênfase será nos estudos sobre as várias dimensões e abordagens das
interfaces entre a educação popular na formação, nos movimentos, nas
práticas, nos saberes e serviços de saúde e o SUS.
3.Itens a serem abordados pelo número temático: Esta chamada pretende
contemplar estudos empíricos ou analíticos, ensaios, sistematizações de
experiências e avaliações que tragam relações, debates, diálogos e discussões
sobre:
3.1 Troca de saberes entre práticas populares e técnico-científicas;
3.2 Experiências originárias do saber, da cultura, da arte, da ancestralidade e
das práticas integrativas em saúde;
3.3 Práticas populares de saúde e suas relações com a gestão, formação,
controle social e protagonismo popular;
3.4 Inter-relação entre Educação Popular e Saúde, espiritualidades e
religiosidades;
3.5 Processos de gestão participativa, referenciados na Educação Popular, na
organização do Sistema de Saúde, planejamento, regulação e avaliação;
3.6 Territórios de saúde como espaços de criação de novas estratégias e
políticas na perspectiva de trabalhadores e comunidades;
3.8 Acesso/atenção/cuidado das populações que vivem em situação de
vulnerabilidade e exclusão;
3.9 Gênero, etnia e a produção de conhecimento em saúde;
3.10 Formação em educação popular com profissionais de saúde;

3.11 Experiências de ações e programas de Educação Permanente dos
trabalhadores, gestores, conselheiros e atores dos movimentos sociais,
relacionados à saúde e à Educação Popular.
3.12 Formação e atuação de Agentes Comunitários de Saúde..
3.13 Perspectivas epistemológicas e metodológicas de pesquisa em Educação
popular e Saúde;
3.14 Educação Popular como política pública;
3.15 Relações entre Educação Popular e Saúde e as demais políticas públicas
de Saúde.
3.16 Produção de material educativo relacionado à saúde.

4. Prazos
4.1 Chamada para artigos: 15 de abril a 30 de junho de 2015.
5. Observações Gerais
5.1 Para submissão, os manuscritos devem abordar o tema "A EDUCAÇÃO
POPULAR EM SAÚDE: Formação, movimentos, práticas, saberes e
serviços de saúde " e atenderem às normas para publicação da Revista APS
em suas diferentes sessões, conforme disponível em SUBMISSÃO no
endereço: http://aps.ufjf.emnuvens.com.br/
5.2 Informar na Cover Letter (Passo 5, do processo de submissão) que se trata
de submissão para o Número Temático “A Educação Popular em Saúde no
Sistema Único de Saúde”;
5.3 A análise e aprovação dos manuscritos seguem normas da Revista APS,
conforme descrito em SUBMISSÃO, no endereço acima.

