
 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO DE CAPÍTULOS PARA O LIVRO  

Gestão Hospitalar e de Serviços de Saúde em Tempos de Covid-19: experiências do 

Grupo Hospitalar Conceição – Volume 2 

 

Desde 2020, em função da pandemia de Covid-19, os sistemas e os serviços de saúde em 

todo o mundo vêm se adequando a uma realidade bastante dinâmica.  

Neste contexto, o GHC, como complexa organização pública atuante nos campos de saúde e 

educação, possui uma visibilidade, uma responsabilidade social e uma oportunidade ímpares de 

compartilhar seus saberes e práticas. Diante disso, o GHC vem empreendendo esforços para sistematizar 

informações sobre as medidas adotadas diante da pandemia, os resultados das mesmas, os aprendizados e 

o legado. Assim sendo, neste ano, foi publicado o primeiro volume do livro Gestão Hospitalar e de Serviços 

de Saúde em Tempos de Covid-19: experiências do Grupo Hospitalar Conceição, onde foram trazidas 

experiências sobre algumas de suas equipes e serviços. No entanto, ainda há muito a contar, de outras 

tantas áreas, tanto assistenciais como de apoio. 

Assim sendo, este edital convida os profissionais e equipes do GHC a contribuir com o 

próximo volume (principalmente a quem não participou da experiência anterior), por meio da 

escrita de capítulos sobre a organização dos serviços, e que abordem aspectos como: a situação 

anterior ou no início da pandemia, mudanças necessárias e realizadas, implantação de serviços, 

desafios enfrentados, resultados alcançados, aprendizados e legado.  

 

Sobre o objeto do edital 

Art. 1º Este Edital tem por objeto conhecer e publicar, em formato de livro, as iniciativas de 

equipes do GHC para sua organização frente à pandemia por Covid-19, desafios, resultados, 

aprendizados e legados. 

 

Sobre a produção dos capítulos 

Art. 2º O processo de produção possuirá as seguintes etapas: 



I. Envio de capítulo preliminar ao Grupo de Trabalho (GT) criado especificamente para esta 

finalidade, conforme as orientações em anexo; 

II. Leitura e análise dos capítulos por parte dos membros do GT; 

III. Devolutiva aos autores, com sugestões e recomendações do GT para qualificação dos 

textos; 

IV. Envio da versão final do capítulo ao GT; 

V. Leitura e análise dos textos por parte dos membros do GT, com novas orientações aos 

autores, se necessário; 

VI. Montagem de protótipo do livro e envio à Diretoria, para análise e aprovação; 

VII. Envio da versão final do livro para revisão ortográfica e gramatical. 

 

Art. 3º O prazo para envio dos capítulos ao GT é 31 de maio de 2022. Os autores poderão contar 

com o apoio dos membros do GT, por meio dos e-mails institucionais, a saber: 

o Alexandra Jochims: akruel@ghc.com.br 

o Cleber Verona: vcleber@ghc.com.br 

o Cristiane Ciulla:  cristianeciulla@ghc.com.br  

o Vanessa Catalan: vcatalan@ghc.com.br  

 

Outras informações 

Art. 4º Os textos devem ser originais, e não devem estar em processo de avaliação em outras 

produções escritas. Materiais apresentados e/ou que constem em anais de eventos podem ser 

utilizados, desde que sejam adequados ao formato do livro e que se evite o auto-plágio. 

 

Art. 5º Não há limites de autores. Todos os autores devem ter vínculo formalizado com o GHC 

(empregados, estagiários, residentes,...) durante a produção do livro. A veracidade das 

informações e da autoria dos capítulos é de exclusiva responsabilidade dos autores. 

 

Art. 6º Não haverá remuneração pelo desenvolvimento dos capítulos, bem como pela publicação e 

divulgação do livro.  

 

Art. 7º O livro terá distribuição gratuita, em formato impresso e digital. 

 



Art. 8º Os autores dos capítulos deverão assinar Termo de Cedência da utilização dos mesmos, de 

seus nomes e imagens relativas à produção e divulgação do livro, para fins de promoção do 

mesmo. 

 

Art. 9º O livro será registrado na Biblioteca Nacional (ISBN), para fins de direito. 

 

Art. 10 O livro será lançado em evento específico, com data, local e horário a serem definidos pela 

Diretoria do GHC.  

 

Art. 11 A participação neste processo de produção implica em ciência e aceitação dos termos 

estabelecidos neste Edital. 

 

Art. 12 Casos não previstos neste Edital serão decididos pelo GT e pela Diretoria do GHC. 

 



ANEXO: ORIENTAÇÕES PARA A ESCRITA DO CAPÍTULO 

 

• Estilo de escrita: o texto é dedicado ao público em geral. Não se trata de um livro acadêmico, mas 

com enfoque para a prática dos serviços e equipes. Trata-se, portanto, de contar histórias. Assim 

sendo, recomenda-se o formato de narrativa, em linguagem acessível para diferentes públicos 

(leigos, estudantes, pesquisadores, profissionais nas áreas assistenciais e de gestão); 

• Software: editor de texto (word ou BR Office). Não enviar os textos em pdf. Não enviar o arquivo 

por compartilhamento em nuvem; 

• Tamanho da página: 17cm x 23cm, posicionamento retrato; 

• Tamanho do texto: de 12 a 18 páginas; 

• Fonte: Arial tamanho 12; 

• Espaçamento 1,5 e sem espaços especiais entre parágrafos; 

• Margens: 2cm 

• Figuras (imagens, fotografias, gráficos, tabelas) podem ser utilizadas e inseridas no corpo do texto; 

• Notas de rodapé devem ser breves e podem ser utilizadas para esclarecimentos de informações e 

menção a curiosidades; 

• Tópicos a abordar:  

o Situação do serviço pré-pandemia ou no início da pandemia; 

o Aspectos que foram identificados com necessidades de mudanças e adequações (incluir 

aspectos estruturais, equipamentos, insumos, pessoal, fluxos/rotinas, sistemas, etc); 

o Decisões tomadas e mudanças/ações realizadas; 

o Desafios enfrentados, pontos positivos e negativos/dificuldades; 

o Resultados obtidos; 

o Retomada ou tentativas de retomadas de serviços; 

o Aprendizados positivos e negativos; 

o Legado (o que permanecerá após o fim da pandemia); 

o É importante que o texto tenha divisões (para dar mais fluidez à leitura), com títulos e 

subtítulos conforme o assunto e o estilo da escrita. 

  


