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DIRETRIZES PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS PARA A REVISTA DO
CRF-CE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS  DE FARMACÊUTICOS CEARENSES

 
DIRETRIZES PARA AUTORES

ATENÇÃO! NO FINAL DESTE TEXTO, VEJA O PASSO A PASSO PARA
CADASTRAR O RELATO DE SUA EXPERIÊNCIA.

TODOS OS QUESITOS SÃO OBRIGATÓRIOS.

 

1.1.1 Título da Experiência (máximo de 100 caracteres)

1.1.2 Resumo

Texto descritivo sobre o trabalho com as informações principais, incluindo
objetivos da experiência, abordagens metodológicas, resultados e conclusões
(máximo de 250 palavras OU 1600 caracteres com espaço).

1.1.3 – Relato da experiência

a) Introdução (máximo de 3.500 caracteres):

Descrever a realidade encontrada e os problemas que motivaram a intervenção
do farmacêutico ou da equipe de saúde. Detalhar os objetivos do trabalho -
geral e específicos.

b) Metodologia utilizada (máximo de 3.000 caracteres), considerando:

·         Intervenções realizadas: o que foi feito, público-alvo, quando foi feito;

·         Equipe envolvida na execução da experiência;

·         Como foi feito: passo a passo das atividades realizadas e recursos
utilizados, incluindo custos do projeto/intervenção (quando aplicável);
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·         Questões éticas (aprovação no Comitê de ética em pesquisa, quando
aplicável)

c) Resultados e discussão dos impactos gerados com a experiência (máximo
de 5.000 caracteres)

É obrigatório apresentar dados consistentes, incluindo estatísticas que
corroborem estes resultados, comparando o cenário de antes e depois, quando
possível.

Exemplo: Se a experiência foi na vacinação, quantas pessoas foram
vacinadas? Se a intervenção resultou na identificação de problemas
relacionados ao uso de medicamentos, é preciso descrever os valores
absolutos e relativos (número e percentual). Se a experiência foi no apoio
diagnóstico, por exemplo realização de testes, é importante apresentar dados
quantitativos.

d) Próximos passos, desafios e necessidades (Máximo de 2.000 caracteres)

O que deve ser feito a partir do trabalho desenvolvido para melhorar ainda mais
a qualidade da assistência oferecida ao usuário do SUS.

e) Conclusão (Máximo de 2.000 caracteres)

Descrever o que pode ser concluído a partir dos resultados obtidos. O objetivo
geral foi atingido (no todo ou em parte)? Há perspectivas de avanço e/ou novas
propostas de intervenção?

 

f) Referências bibliográficas

Listar todas as referências utilizadas na elaboração do texto, em formato ABNT.

 

1.4.5 – Autores e instituição

a) Autores

·       Autor principal/responsável
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Nome

Endereço

Telefone

E-mail

·       Coautores (listar nomes e e-mails de todos os demais autores)

b) Instituição

·       Nome da Secretaria de Saúde/Hospital/Outros:

·       Endereço:

·       Nome do responsável:

·       Cargo:

·       Telefone:

·       E-mail:

IMPORTANTE: NÃO SERÃO ACEITOS TRABALHOS SEM FOTO OU
ILUSTRAÇÕES

1.4.6 Arquivos anexos

a) Devem ser anexados o arquivo Word com o relato da experiência exitosa,
conforme o roteiro acima e todas as imagens e fotos utilizadas para o relato.

b) Gráficos e tabelas devem ser encaminhadas em formato Excel,
obrigatoriamente.

c) Critérios para a seleção de imagens ilustrativas dos trabalhos:

·                     As imagens devem retratar o trabalho desenvolvido e não os
autores (quando estes aparecerem, devem estar, obrigatoriamente,
desempenhando suas funções);

·                     São exigidas imagens com alta resolução (no mínimo de 300
dpi), em formato JPEG;
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·       

·                     As fotos devem ser devidamente identificadas/numeradas e
documentadas da seguinte forma:

ü  Numere as fotos;

ü  Escreva em um único arquivo Word uma legenda para cada uma delas,
citando os nomes de todas as pessoas que aparecem nas imagens;

ü  Encaminhe, junto com a foto, os respectivos termos de autorização de
uso de imagem (conforme modelos fornecidos abaixo). Imprima o
formulário, faça com que cada pessoa retratada preencha, assine e,
depois, digitalize o documento em scanner para que possa ser anexado
a este formulário. Quando a pessoa retratada for menor de 18 anos,
deve ser utilizado o modelo adequado, que é assinado pelo pai ou
responsável pela criança/adolescente. Assinaturas com certificação
digital também serão aceitas.

Atenção! Abre-se exceção às fotos de aglomeração de pessoas (cinco ou
mais), para as quais não há a intenção de identificação– exemplo: foto de local
de vacinação.

 

1.4.7 Informações adicionais

·         A publicação contará com o seguinte lembrete: "A veracidade das
informações e das citações bibliográficas é de responsabilidade
exclusiva dos autores".

·         A confirmação de aceitação do relato será encaminhada, por e-mail,
pelo Grupo de Trabalho sobre Saúde Pública do CFF.

 

PASSO A PASSO PARA CADASTRAR SUA EXPERIÊNCIA  

1. Para baixar o modelo de termo de uso de imagem acesse
www.crfce.org.br (menu farmacêutico-formulário pessoa física, item 16).

2. Envie um email com os arquivos para: comunicacao@crfce.org.br até o
dia 09/08/2022 para participar da 1ª Edição.

mailto:comunicacao@crfce.org.br
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Atenção! Fotos, gráficos ou ilustrações deverão ser anexadas como
DOCUMENTOS SUPLEMENTARES.

CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a
conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As
submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos
autores.

1. Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a
verificar a conformidade da submissão em relação a todos os itens
listados acima! As submissões que não estiverem de acordo com as
normas serão devolvidas aos autores.

2. A contribuição deve ser original, inédita e não deve estar sendo avaliada
para publicação por outra revista; caso contrário, deve-se justificar em
"Comentários ao editor".

3. O arquivo da submissão deverá estar em formato Microsoft Word ou
OpenOffice.

4. As referências bibliográficas e citações devem seguir o padrão ABNT.
Quando forem utilizadas referências disponíveis em formato eletrônico,
as respectivas URLs devem ser informadas.

5. O texto deve ser elaborado em espaço simples; letra com fonte Arial, de
12 pontos. As figuras e tabelas devem ser indicadas e inseridas no texto
e enviadas, na forma de anexos, nos formatos indicados em Diretrizes
para Autores.

6. A elaboração do texto deve atender os padrões de estilo e requisitos
bibliográficos descritos em Diretrizes para Autores, na página Sobre a
Revista.

7. Os metadados estão completamente preenchidos,  com o endereço
completo da instituição de origem de cada autor

 

https://revistas.cff.org.br/experienciasexitosas/about/submissions#authorGuidelines
https://revistas.cff.org.br/experienciasexitosas/about/submissions#authorGuidelines
https://revistas.cff.org.br/experienciasexitosas/about/submissions#authorGuidelines
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DECLARAÇÃO DE DIREITO AUTORAL:

 

Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:

 

a)      Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de
primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença
Creative Commons Attribution, que permite o compartilhamento do trabalho
com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.

 

b)      Autores têm autorização para assumir contratos adicionais
separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho
publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como
capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta
revista.

 

c)      Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu
trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal)
após a conclusão do processo editorial e consequente publicação da revista. 

 

 

 
POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente
para os serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados
para outras finalidades ou a terceiros.

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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Os trabalhos serão submetidos à Comissão de Ensino do CRF-CE, os quais,
se aprovados, serão publicados.

Os relatos de experiência, quando duplicados, incompletos e/ou com campos
preenchidos inadequadamente, Comissão de Ensino do CRF-CE.

Não serão publicados trabalhos sem fotos/imagens.

Não serão avaliados trabalhos cujo objeto não apresente correlação com o
enfrentamento à COVID-19.

 

Conselho Regional de Farmácia do Ceará – CRF-CE

 R. Marcondes Pereira, 1160 - Dionísio Torres, Fortaleza - CE, 60135-222

 Telefone: (85) 3099-8801 

REVISTA DO CRF-CE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DE FARMACÊUTICOS
CEARENSES

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_pt-BRBR833BR833&q=crfce+telefone&ludocid=17163728008588296921&sa=X&ved=2ahUKEwja3fOEy575AhXpupUCHfaUCTQQ6BN6BAhTEAI
https://www.google.com/search?q=endere%C3%A7o+do+crf+ce&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR833BR833&oq=endere%C3%A7o+do+crf+ce&aqs=chrome..69i57j0i22i30.11022j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

