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POLÍTICA EDITORIAL1 
 

 
FINALIDADE 
 
Uma política editorial norteadora da produção e divulgação das publicações da 

EPSJV é passo decisivo na direção da consolidação definitiva da pesquisa e do 

desenvolvimento tecnológico na EPSJV e fruto de amadurecimento institucional.  

O crescimento do campo da Pesquisa e do Desenvolvimento Tecnológico na 

EPSJV, nos últimos anos, é fato incontestável face ao aumento significativo da 

produção de livros, artigos e material didático, bem como da participação em 

congressos, bancas examinadoras e editais de pesquisa com participação de seus 

professores-pesquisadores, como vêm mostrando os indicadores anuais de nossa 

produção intelectual. Do mesmo modo, a definição das linhas de pesquisa da 

EPSJV, a produção do seu Termo de Referência em Pesquisa (2009) e a indexação da 

revista Trabalho, Educação e Saúde na Coleção Scielo (2009), vieram reforçar ainda 

mais o “lugar de pesquisa” conquistado por esta unidade técnico-científica da 

Fiocruz, num processo que tem refletido e promovido ainda a constante 

qualificação acadêmica dos seus quadros. 

Para zelar pelo aperfeiçoamento constante desta Política, supervisionar a 

sua execução, além de promover a avaliação permanente de originais – produzidos 

pelos profissionais desta EPSJV, fundamentalmente a partir de pesquisas em 

âmbito institucional ou produto de parceria com outras instituições e unidades da 

Fiocruz, e submetidos à possível publicação pela Escola – foi criado o Conselho de 

Política Editorial (CPE), em abril de 2012. Sua constituição comporta até 14 

                                                 
1 As revistas Trabalho, Educação e Saúde e Poli – Saúde, Educação e Trabalho possuem linhas editoriais próprias e, por isso, não se 
submeterão a esta Política. No caso da primeira, a publicação atende aos critérios editoriais das fontes de indexação que a 
qualificam nacional e internacionalmente, além de possuir um Conselho Editorial próprio. A revista Poli, conforme decisão 
tomada no momento de sua criação, tem o CD da EPSJV como o seu Conselho Editorial permanente. A mesma 
independência em relação a esta Política Editorial vale para as revistas RETS e RET-SUS. 
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(quatorze) assentos, distribuídos da seguinte forma: até 11 (onze) a serem 

preenchidos por professores-pesquisadores dos laboratórios e setores da EPSJV, e 3 

(três) permanentes a serem preenchidos por professores-pesquisadores que não 

pertençam aos quadros da EPSJV e que possuam reconhecida expertise nas 

grandes áreas de conhecimento atinentes ao nosso perfil e missão institucional, 

quais sejam: Trabalho, Educação e Saúde. Seu Regimento Interno e as Normas de 

Fluxo e Tramitação regulam toda a sua estrutura e funcionamento. O CPE figura 

como Conselho Editorial em todas as publicações organizadas e financiadas pela 

EPSJV, que utilizem a sua logomarca e o seu ISBN (em meio impresso ou virtual). 

O objetivo principal do estabelecimento de uma política editorial é 

acompanhar e administrar esse crescimento de forma coletiva e institucional, 

garantindo que as publicações da EPSJV expressem a qualidade e o rigor científico 

que se espera de uma instituição de pesquisa e a responsabilidade com os recursos 

que se espera de uma instituição pública. Construída para estar em permanente 

atualização, esta política deve, ao mesmo tempo, refletir e fortalecer o 

cumprimento da missão institucional da EPSJV, subsidiando as instâncias gestoras 

com informações que permitam fomentar áreas e temas estratégicos para a 

pesquisa e produção bibliográfica.  

 

PRINCÍPIOS 

 Comprometida com o fortalecimento das ações de ensino, pesquisa e 

cooperação no âmbito da Educação Profissional em Saúde, a EPSJV 

deve garantir que sua produção editorial seja orientada pelo rigor do 

conhecimento científico, a partir de uma concepção de ciência que 

valoriza e dialoga com as experiências (pedagógicas, organizativas, 

gestoras) e os saberes produzidos fora do espaço estrito da Academia. 

 A EPSJV defende o caráter público de todo conhecimento produzido 

por instituições públicas. Sendo assim, está desde sempre 

comprometida com a máxima difusão do conhecimento que produz, 



 3 

permitindo acesso livre e aberto ao conteúdo integral de todas as suas 

publicações em ambiente virtual; promovendo uma ampla 

distribuição gratuita dessas publicações para bibliotecas, instituições 

de ensino e pesquisa e entidades públicas e da sociedade civil; e 

subsidiando os custos dos livros de forma a comercializá-los pelo 

menor preço possível.  

 

EIXOS TEMÁTICOS 

 

A EPSJV publica materiais que dizem respeito e dialogam com as suas grandes 

áreas de atuação e reflexão (Trabalho, Educação e Saúde), expressas no seu Projeto 

Político Pedagógico (PPP) e nas suas Linhas de Pesquisa.   

 

O QUE SE PUBLICA? 

 

A EPSJV publica materiais bibliográficos de pesquisadores (a despeito de sua 

forma de vínculo) e estudantes que integrem os seus quadros, desde que figurem 

como organizadores ou autores da obra (e não apenas de artigos, em caso de coletânea). 

Os originais a serem submetidos à avaliação para publicação devem resultar 

de uma das categorias descritas abaixo: 

  Resultados de Pesquisa: originais resultantes de processos de pesquisa 

desenvolvidos no interior da EPSJV, com recursos próprios ou externos. 

Também se enquadram nesta categoria originais resultantes de pesquisas 

desenvolvidas através de parcerias institucionais da EPSJV com outras 

instituições ou quando, ainda que externas, contarem com a participação de 

um ou mais pesquisadores do nosso quadro, desde que eles figurem como 

um dos autores ou organizadores da obra. 
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 Resultados dos processos formativos do corpo discente da EPSJV: originais 

resultantes de processos de formação desenvolvidos nos âmbitos da 

Educação Profissional e da Pós-Graduação da EPSJV. 

 Resultados dos processos formativos dos trabalhadores da EPSJV: originais 

resultantes de processos formativos (Pós-Graduação) desenvolvidos em 

outras instituições de ensino e pesquisa 

 Sistematizações de Cursos e Experiências Docentes: originais resultantes de 

registro, relato e análise de experiências formativas concebidas, organizadas 

e produzidas por trabalhadores da EPSJV e ancoradas em referências e 

análises de caráter teórico-metodológico. 

 Material didático: obra bibliográfica elaborada a partir de processo de 

trabalho desenvolvido no interior da EPSJV, utilizada como suporte a cursos 

promovidos pela Escola ou como apoio pedagógico a processos formativos 

em saúde e em educação profissional em saúde externos à EPSJV.2 

 Anais de Eventos Científicos: originais resultantes de evento científico que 

reúnem resumos, resumos expandidos e/ou textos completos, assinados por 

seus participantes, previamente analisados, revisados e aprovados, de 

acordo com critérios acadêmicos, por Comitê Científico ou Organizador 

exclusivo e constituído com esta finalidade para cada evento. O referido 

comitê deverá também se responsabilizar pelo estabelecimento das normas 

para submissão de trabalhos, pela definição prévia das linhas temáticas, 

bem como figurará na publicação, nominalmente. Neste caso específico, face 

à constituição dos comitês acima indicados, os originais não serão objeto de 

análise e aprovação por parte do CPE da EPSJV3. 

 

RECURSOS EXTERNOS 

                                                 
2
 Sobre fluxo de tramitação específico para materiais didáticos ver item II.2 do documento “Normas para 

Publicação e Fluxo de Tramitação”. 
3
 Adendo ao texto vigente da Política Editorial (abril/2017), em face da decisão do CD de 27 de junho de 

2019, favorável à publicação de Anais, após demanda do CPE acerca do tema encaminhada a esta instância 

deliberativa em maio do mesmo ano. 
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As obras que se constituírem em produto de projetos financiados com recursos 

externos e que pretenderem a publicação pela EPSJV deverão também ser 

encaminhadas ao CPE para avaliação de pertinência e análise de conteúdo, estando 

sujeitas aos mesmos critérios de avaliação.  

Livros com autoria, organização ou participação de professores-

pesquisadores da EPSJV que não sejam editados pela EPSJV – que se materializa na 

inserção da logomarca segundo os padrões estabelecidos pela instituição, na 

utilização do ISBN e na adequação a esta política editorial – não poderão contar 

com o apoio institucional, de qualquer natureza. Da mesma forma, livros não-

recomendados para publicação pelo CPE, a serem publicados por outra editora ou 

por iniciativa própria, não poderão levar a logomarca da EPSJV, seu ISBN, nem 

tampouco utilizar recursos técnicos-operacionais da instituição. 

 

DIFUSÃO E DIVULGAÇÃO 

 

A EPSJV deverá intensificar os esforços de divulgação de suas produções 

intelectuais, através dos meios usuais (mala-direta, portal na Web e stands em 

congressos, encontros, seminários e eventos em geral, sobretudo de cunho 

acadêmico, das grandes áreas em que atua), bem como se empenhar na construção 

de novos canais de difusão, tais como livrarias universitárias/comerciais, 

aproveitando o potencial das parcerias editoriais para a ampliação da distribuição 

das obras. 

  

PARCERIAS EDITORIAIS 

 

A EPSJV, por meio de seus laboratórios e setores, ligados à direção e suas vices, 

poderá estabelecer parcerias com editoras, cabendo ao Conselho Deliberativo (CD) 

da EPSJV sua aprovação. As parceiras deverão observar os seguintes princípios: 
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serão priorizadas as editoras públicas, principalmente, ou ligadas a movimentos e 

entidades da sociedade civil, com vistas a uma distribuição de maior alcance para 

as obras que produz e publica – o que significará, necessariamente, a inclusão de 

nossa logomarca nas respectivas publicações –, bem como para o desenvolvimento 

de linhas editoriais específicas que estejam de acordo com sua missão e com seus 

interesses políticos-pedagógicos e conceituais. A instituição se compromete em 

praticar uma política de menor preço possível, divisão da tiragem entre as 

instituições parceiras – definida contratualmente caso a caso - e possibilidade, no 

curto ou no médio prazo, de disponibilização dos originais de cada obra em seu 

Portal na web. Toda e qualquer parceria será firmada por meio de contrato 

assinado entre as partes.  


