I MOSTRA INTEGRADA DE EXPERIÊNCIAS EM EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E
PESQUISA EM SAÚDE E MOSTRA SAÚDE É MEU LUGAR
EDITAL DE CHAMAMENTO PARA INSCRIÇÃO DE RELATOS DE EXPERIÊNCIAS
Retificado em 30 de novembro de 2018
1. INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 A I Mostra Integrada de Experiências em Educação, Formação e Pesquisa em Saúde,
da Secretaria de Saúde do Recife, tem como objetivo promover o intercâmbio de
conhecimentos e o compartilhamento de experiências práticas no âmbito da atenção à saúde,
por meio da oferta de espaços de discussão sobre a educação, a formação e a pesquisa em
saúde no âmbito da Rede SUS Recife, em sua interface com a assistência, a gestão e a
produção acadêmica, com vistas ao fortalecimento da Educação Permanente em Saúde em
âmbito municipal, contribuindo para a sua efetivação como aposta política à consolidação do
SUS.
1.2. A Mostra Saúde É Meu Lugar é um projeto que visa reunir e divulgar histórias sobre
experiências de trabalho em saúde nos territórios, em todo o território nacional. É financiado
pelo Ministério da Saúde e vinculado à Rede Brasileira de Escolas de Saúde Pública
(RedEscola), executado em parceria com as Escolas e Centros Formadores em Saúde
Pública em todo território nacional. Em Pernambuco, a Mostra será realizada pela Escola de
Governo em Saúde Pública de Pernambuco (ESPPE), em conjunto com a Secretaria de
Saúde do Recife, junto à I Mostra Integrada de Experiências em Educação, Formação e
Pesquisa em Saúde.
2. OBJETIVOS
2.1 A realização das Mostras tem como objetivo dar visibilidade e promover a troca de
experiências entre trabalhadores/as, gestores, estudantes e pesquisadores que atuam na Rede
de Saúde do Recife de forma sistematizada, fomentando a reflexão crítica sobre os processos
de trabalho e práticas de cuidados à saúde.
2.2 Os objetivos específicos são:
a) Debater experiências de Atenção à Saúde, Gestão, Ensino e Pesquisa, desenvolvidas
na Rede SUS Recife, que contribuam para a melhoria dos processos de trabalho, da
formação em serviço e das práticas de cuidado;
b) Proporcionar o intercâmbio de experiências de Educação Permanente em Saúde
entre profissionais e gestores da saúde, estudantes e pesquisadores;
c) Reconhecer a importância da sistematização e da reflexão crítica sobre as
experiências desenvolvidas no território;
d) Fortalecer a integração Ensino-Serviço-Comunidade;
e) Estimular o desenvolvimento de novos projetos e ações pautados na Educação
Permanente em Saúde, com vistas ao seu fortalecimento como política do SUS.

3. PARTICIPAÇÃO
3.1 Poderão participar das Mostras: trabalhadores da assistência à saúde e da gestão,
profissionais residentes, estudantes de cursos de graduação em saúde, docentes e
pesquisadores do campo da saúde coletiva, atuantes na Rede Escola SUS Recife.
4. INSCRIÇÃO
4.1 A inscrição dos relatos de experiências e de pesquisa se dará por meio do link:
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=43119)
4.2 Os relatos deverão ser enviados no formato word seguindo modelo anexo a este edital. Esse
modelo está disponível para download nas páginas da UFES/DEGTES http://www.susrecife.com.br e da ESPPE - http://ead.saude.pe.gov.br/.
4.2 Cada participante poderá inscrever no máximo 3 (três) relatos como autor principal.
4.3 Não há limitação para a inscrição de relatos em coautoria.
4.4 Informações requisitadas para a inscrição:
a) Dados pessoais dos autores: Nome, CPF, e-mail, telefone e formação;
b) Dados institucionais dos autores: Cargo/Função, Local de trabalho/atuação (DS,
USF/Serviço de Saúde etc.);
c) Roteiros para Relatos:
i) Relato de Experiência: Título da experiência. Sobre qual experiência você quer
contar – O que foi realizado e por quê? (até 150 palavras); Como foi desenvolvida a
experiência? (até 150 palavras); O que você e a sua equipe aprenderam com essa
experiência? (até 100 palavras); Que desafios foram encontrados para o seu
desenvolvimento? (até 100 palavras); O que você mais gostou e o que você não
gostou? (até 100 palavras); Pensando no que você descreveu sobre a sua experiência,
o que mais ainda pode ser feito? (até 100 palavras);
ii) Relato de Pesquisa: Introdução (até 150 palavras); Objetivos (até 100 palavras);
Metodologia (até 150 palavras); Resultados e Discussão (até 250 palavras);
Conclusão (até 100 palavras)
d) Modalidade que deseja apresentar a experiência: Apresentação Oral,
Apresentação em Painel (banner) ou Apresentação Artística/Cultural (Exemplos: Dança,
Teatro, Música, Cordel, Vídeo ...)
5. PRAZOS DE INSCRIÇÃO
5.1 As inscrições para relatos de experiências terão início em 21/11/2018 e se estenderão até o
dia 10/12/2018.
5.2 As inscrições para ouvintes serão iniciadas em 12/12/2018.

6. AVALIAÇÃO
6.1 Só serão considerados os relatos de experiências que tenham enviado todas as informações
acima descritas.
6.2 Cada relato submetido será avaliado com base nos seguintes critérios: originalidade,
criatividade, organização, capacidade de síntese, clareza na apresentação, relevância e
adequação aos objetivos das Mostras.
6.3 O resultado da avaliação dos relatos selecionados pela Comissão Organizadora das Mostras,
composta por equipe da Escola de Governo em Saúde Pública de Pernambuco (ESPPE) e da
Unidade de Formação em Educação na Saúde, da Diretoria Executiva de Gestão do
Trabalho e Educação na Saúde (UFES/DEGTES), será divulgado a partir do dia 05 de
dezembro de 2018.
6.4 A critério da Comissão Organizadora das Mostras os relatos selecionados podem ser
indicados à apresentação em modalidade diferente da escolhida no momento da inscrição.
6.5 A divulgação dos resultados será feita pelo e-mail do/a autor/a responsável pela inscrição
do trabalho.
6.6 A listagem final dos relatos selecionados estará disponível para consulta, a partir de 14 de
dezembro de 2018, nas páginas da UFES/DEGTES - http://www.susrecife.com.br. E da
ESPPE - http://ead.saude.pe.gov.br/.
7. CRONOGRAMA
7.1 As Mostras serão realizadas segundo o cronograma abaixo:
ETAPA

DATA/MÊS

LOCAL

Divulgação de Edital de Chamamento para
inscrição de Relatos de Experiências

A partir de
21/11/2018.

Período de inscrições de relatos de
experiências

21/11/2018 até
10/12/2018.

-

Divulgação dos relatos selecionados
(por e-mail)

A partir de
05/12/2018

-

Divulgação da listagem final dos relatos
selecionados

14/12/2018

I Mostra Integrada de Experiências em
Educação, Formação e Pesquisa em Saúde
e Mostra Saúde É Meu Lugar

18, 19 e
20/12/2018

www.susrecife.com.br
http://ead.saude.pe.gov.br/

www.susrecife.com.br
http://ead.saude.pe.gov.br/

-

8. DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 A inscrição dos relatos de experiência e de pesquisa nas Mostras implica o conhecimento
das disposições deste Edital de Chamamento e a sua aceitação.
8.2 Será emitido apenas 01 (um) certificado por relato de experiência e de pesquisa apresentado,
em nome de todos/as os/as autores/as.
8.3 O descumprimento das disposições estabelecidas neste Edital de Chamamento acarretará na
desclassificação do relato.
8.4 Outras informações sobre as formas de Apresentação dos Relatos selecionados nas Mostras
serão fornecidas em documento complementar a ser disponibilizado on line nas páginas da
UFES/DEGTES e ESPPE.
8.5 Dúvidas e esclarecimentos podem ser dirigidas para a Comissão Organizadora por e-mail,
no endereço: mostrasusrecife@gmail.com

Comissão Organizadora das Mostras

ANEXO A
I MOSTRA INTEGRADA DE EXPERIÊNCIAS EM EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E
PESQUISA EM SAÚDE E MOSTRA SAÚDE É MEU LUGAR
Roteiro para o Relato da Experiência
Título do Trabalho
Primeiro Autor; Segundo Autor; Terceiro Autor

1. O que foi realizado e por quê? (até 150 palavras)
2. Como foi desenvolvida a experiência? (até 150 palavras)
3. O que você e a sua equipe aprenderam com essa experiência? (até 100 palavras)
4. Que desafios foram encontrados para o seu desenvolvimento? (até 100 palavras)
5. O que você mais gostou e o que você não gostou? (até 100 palavras)
6. Pensando no que você descreveu sobre a sua experiência, o que mais ainda pode ser feito?
(até 100 palavras)

ANEXO B
I MOSTRA INTEGRADA DE EXPERIÊNCIAS EM EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO E
PESQUISA EM SAÚDE E MOSTRA SAÚDE É MEU LUGAR
Roteiro para Relatos de Pesquisa
Título do Trabalho
Primeiro Autor; Segundo Autor; Terceiro Autor

1. Introdução (até 150 palavras)
2. Objetivos (até 100 palavras)
3. Metodologia (até 150 palavras)
4. Resultados e Discussão (até 250 palavras)
5. Conclusão (até 100 palavras)

