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CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – CRP15 
CENTRO DE REFERÊNCIA EM PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
PROPOSTA PARA PUBLICAÇÃO DO LIVRO-REFERÊNCIA SOBRE PRÁTICAS EM 
PSICOLOGIA PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PSICOLOGIA 
 

1. Apresentação:  

O referido livro será produzido pelo CREPOP do CRP/15 e terá a temática voltada 
para a atuação do psicólogo no Sistema Único de Saúde. A ideia, dentro desta 
temática, é que cada um dos autores possa produzir um texto sobre práticas 
inovadoras desenvolvidas em saúde pública, tornando sua fala um material de 
qualidade e de fácil acesso para os alunos de graduação em Psicologia e Psicólogos 
que atuam em políticas públicas. 
 

2. Título da Obra:  

Psicologia e Saúde pública: Práticas Inovadoras para o SUS 
 

3. Editora: 

Editora Universitária UNIVASF  
 

4. Temática: 

Os trabalhos submetidos para a publicação deverão ser produzidos por psicólogos e 
contemplar experiências práticas, que apresentem resultados parciais ou finais, nas 
seguintes categorias: 

 Atividades de Pesquisa Científica;  

 Atividades de Extensão; 

 Intervenções em Psicologia e saúde pública. 

3-Regras para Submissão:  
 
Para que a publicação siga um padrão que permita sua organização, gostaríamos de sugerir 
a seguinte estrutura para os capítulos, os quais deverão ser apresentados em no máximo 15 
páginas de Word, em espaçamento entre linhas 1,5 e seguindo as normas ABNT: 
1- Introdução do tema e marco teórico 
2- Aplicabilidade da Teoria (Resultados de pesquisa dos próprios autores ou propostas 
teóricas de intervenção na área da referida publicação) 
3- Conclusão 
4- Referências 
5- Referências Extras para Consulta 
 
4-Prazo para submissão: 
Como devemos respeitar o tempo do processo editorial da UNIVASF, informamos que o 
prazo final para a entrega do capítulo será até 10 de agosto de 2017. As propostas de 
capítulo submetidas serão avaliadas por uma comissão editorial e por avaliadores ad hoc 
nomeados pelo presidente da referida comissão.  
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