
IV SIMPÓSIO REGIONAL E IV MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS SOBRE
INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE

ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE: A IMPORTÂNCIA DO TERRITÓRIO NO CONTEXTO DA
FORMAÇÃO E TRABALHO EM SAÚDE

REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE EXPERIÊNCIAS PARA A MOSTRA

1. APRESENTAÇÃO

É com imensa satisfação que convidamos a todos para participar da IV MOSTRA DE
EXPERIÊNCIAS EXITOSAS SOBRE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE que
acontecerá em conjunto com o IV SIMPÓSIO REGIONAL e terá como tema ATENÇÃO
INTEGRAL À SAÚDE: A IMPORTÂNCIA DO TERRITÓRIO NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO E
TRABALHO EM SAÚDE. O evento será realizado totalmente em formato remoto, por meio
das plataformas YOUTUBE e GOOGLE MEET, no dia 09 de Novembro de 2021.

As experiências deverão revelar práticas que estejam em consonância com os
princípios do SUS: universalidade, integralidade, equidade, controle e participação social e
que transitem pelos seguintes eixos:

Eixo 1 Experiências envolvendo Contratos Organizativos de Ação Pública
Ensino-Saúde

Eixo 2 Experiências envolvendo Preceptoria

Eixo 3 Experiências envolvendo a Extensão Universitária

Eixo 4 Experiências que contemplem a integração entre
ensino-serviço-comunidade

2. INFORMAÇÕES GERAIS

2.1. O evento terá como público-alvo:
● Estudantes da área da saúde e representantes acadêmicos (centros/diretórios

acadêmicos e outras organizações estudantis);
● Docentes, coordenadores de cursos e gestores de instituições de ensino em

saúde;
● Profissionais de saúde e gestores de saúde do SUS;
● Líderes/representantes comunitários em áreas de interesse à saúde;
● Representantes de Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde;
● Entre outros.
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3. CRITÉRIOS PARA SUBMISSÃO DAS EXPERIÊNCIAS

3.1. Cada participante poderá submeter mais de uma experiência em cada área
prevista neste edital,  desde que sejam atendidas todas as exigências e se tratem de

experiências distintas;

3.2. Cada experiência poderá conter até 5 autores, cabendo ao autor 1 a
responsabilidade pela  submissão e apresentação;

3.3. Ao menos um dos autores (apresentador) deverá estar inscrito no IV SIMPÓSIO
REGIONAL E IV MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS SOBRE INTEGRAÇÃO
ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE;

3.4. Os autores são responsáveis pelo texto científico, pelos aspectos legais, éticos e
textuais dos resumos submetidos;

3.5. Todas as experiências devem, obrigatoriamente, estar de acordo com o modelo
disponível no site do evento (modelo de resumo), seguindo o formato Word;

3.6. O período de inscrições com apresentação de trabalhos e envio de resumos é de
07 de outubro a 31 de outubro de 2021. Durante a inscrição, os resumos deverão ser
enviados juntamente com a apresentação em arquivo powerpoint de acordo com o modelo
disponível no site do evento (modelo de apresentação);

3.7. O resumo não deve exceder 2.500 caracteres com espaço, incluindo o título e
informações dos autores. Usar fonte “Times New Roman”, tamanho 12, margem superior 4 cm,
margem esquerda, direita e inferior 2 cm, espaçamento simples e justificado e conter os
seguintes itens:

Título: É a primeira credencial do trabalho a ser apresentada. Importante que seja
claro, conciso e que informe o objeto/tema da experiência. O Título deverá estar em
letras maiúsculas, negrito e centralizado e o nome dos Autores, sem negrito, nome e
sobrenome completos e sem abreviações. Fazer a apresentação dos autores com
identificação numérica em sobrescrito. Sublinhar o nome de quem irá apresentar o
trabalho. As instituições envolvidas devem aparecer após os autores e incluir o e-mail
de contato do autor principal.

Introdução: deve conter um breve enunciado sobre a questão/problema que a
experiência abordou, sua caracterização (incluir local, período e população alvo) e a
motivação que fez com que fosse abordado no projeto.

Objetivo(s): Deve conter enunciado curto, no infinitivo, que dialoga/responde à
questão central do projeto e representa o ponto de partida para todo o planejamento
da experiência. Quando destacar objetivos específicos, eles devem dialogar com as
questões acessórias do projeto, sejam desagregações do objetivo central da
experiência ou contribuições potenciais da experiência (por quê? para quê? da
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pesquisa).

Metodologia: Deverá apresentar de forma clara e concisa a estratégia institucional, o
desenho e as fontes, instrumentos e recursos utilizados na experiência. Descrever
sucintamente a metodologia utilizada. Opcionalmente este tópico poderá ser descrito

como Material e Métodos ou Desenvolvimento. Não é necessário detalhar todos os
procedimentos, mas dar uma ideia de como a pesquisa foi executada. Pesquisas com
seres humanos ou animais devem indicar o nº da aprovação no Comitê de Ética em
Pesquisa da Instituição (CAAE).

Resultados: Apresentar os resultados mais relevantes. Caso o trabalho não tenha sido
finalizado, também é possível apresentar os resultados parciais.

Conclusão ou Considerações Finais: O texto final deverá fazer uma síntese que
responda aos objetivos da experiência e recomendações, apresentar as principais
conclusões da pesquisa e, caso esta não tenha sido finalizada, justificar que a mesma
se encontra em andamento.

Palavras-chave: Palavra_chave1. Palavra_chave2. Palavra_chave3.

Observação: Para trabalhos de Extensão, o resumo deve conter: introdução, público
beneficiário, metodologia, resultados (podendo ser preliminares) e conclusão/
considerações finais.

3.8. A revisão ortográfica e o conteúdo do resumo são de responsabilidade dos
autores. Não serão aceitos gráficos, figuras, quadros, fotos, tabelas ou referências
bibliográficas. Opcionalmente o resumo poderá ser indicativo, ou seja, apresentar apenas
os pontos principais do texto, neste caso, destinado para trabalhos que exigem
confidencialidade dos dados;

3.9. A submissão das experiências deverá ser efetuada por meio do preenchimento do
formulário de submissão que se encontra disponível pelo link:
https://forms.gle/L41VQGKpbsRykipv6 até as 23 horas e 59 minutos do dia 31/10/2021,
conforme Anexo I deste regulamento, no qual deverão ser inseridos o resumo em formato
WORD e a apresentação em formato POWERPOINT, ambos identificados com o nome
completo da experiência;

3.10. As experiências submetidas que não atenderem aos critérios estruturais deste
regulamento, serão recusadas e as justificativas informadas aos autores até o dia 07/11/2021
através do e-mail indicado no formulário para submissão de resumos;

3.11. Não serão concedidos novos prazos para a correção e adequação de trabalhos
recusados por não atendimento dos critérios estruturais;

3.12. As experiências submetidas e que tiverem os critérios estruturais devidamente
atendidos serão analisadas por uma Comissão Científica composta por avaliadores
internos e externos.
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4. AVALIAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS E SELEÇÃO PARA PREMIAÇÃO E MENÇÃO
HONROSA

4.1. Para a boa condução dos trabalhos da Mostra será formada uma Comissão

Científica, cujos membros poderão submeter experiências, no entanto, não poderão ser
selecionados para concorrer ao prêmio e menção honrosa, considerada a existência de
conflito de interesse;

4.2. Visando garantir a imparcialidade de avaliação, a Comissão Científica garantirá
que a avaliação seja às cegas e que o vínculo dos avaliadores não coincidirá, de forma
alguma, com a  experiência apresentada;

4.3. A seleção para Premiação e Menção Honrosa será feita a partir da atribuição de
pontos de 1 a 5 para cada um dos 8 itens de avaliação abaixo descritos:

1. Introdução -  sua importância no contexto local;
2. Objetivo(s) - clareza na definição;
3. Metodologia - Descrição do caminho percorrido no desenvolvimento da
vivência;
4. Clareza da exposição no texto e articulação entre os itens;
5. Correlação entre os objetivos e resultados;
6. Produtos (o que foi realizado e resultados alcançados).
7. Caráter transformador e/ou inovador no que tange a integração ensino-serviço
comunidade e/ou a interprofissionalidade;
8. Sintonia com os princípios do SUS: universalidade, equidade, controle social,
integralidade.

4.4. Cada experiência, ao final da análise que se realizará a partir do Anexo II deste
regulamento, receberá uma pontuação, equivalente à soma de todos os pontos recebidos
nos 08 itens avaliados;

4.5. A aprovação da experiência será informada até o dia 07/11/2021 através do e-mail
indicado no formulário para submissão de resumos.

5. APRESENTAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS

5.1. Considerando que poderá ocorrer limitação de tempo para a apresentação de
todas as experiências inscritas, haverá uma seleção prévia e os autores das experiências
selecionadas serão comunicados pela Comissão Organizadora, por e-mail, até o dia
07/11/2021;

5.2. As experiências serão apresentadas em formato Power Point via reunião remota
por GOOGLE MEET, com tempo máximo de 5 minutos;
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5.3. O gradeamento dos horários das videoconferências será enviado por e-mail e
disponibilizado na página do evento;

5.4. Todas as experiências efetivamente apresentadas, serão certificadas;

5.5. As experiências submetidas e que tiverem os critérios estruturais devidamente

atendidos estarão aptas para concorrer à premiação, independente se serão selecionadas
para apresentação ou não.

6. CONFLITO DE INTERESSE

6.1. É obrigatória a declaração de toda espécie de patrocínio, apoio, interesse
comercial ou político de quaisquer dos autores que estejam relacionados diretamente ao
trabalho;

6.2. Em caso de inexistência de qualquer conflito de interesse, é obrigatória ao autor a
declaração de inexistência.

7. PREMIAÇÃO E MENÇÃO HONROSA

7.1. Serão premiadas 03 experiências e atribuídas 03 menções honrosas;

7.2. Os prêmios e menções honrosas serão concedidos às 6 (seis) experiências com as
melhores notas finais, considerada a ordem decrescente, ou seja, da maior para a menor;

7.3. Em caso de empate serão considerados os seguintes critérios de desempate:
1. Maior pontuação no item 6 dos critérios de avaliação;
2. Maior pontuação no item 7 dos critérios de avaliação; e
3. Caso não seja possível o desempate será realizado sorteio.

7.4. A divulgação das experiências premiadas e menções honrosas será realizada na
Cerimônia de Encerramento do IV SIMPÓSIO REGIONAL E IV MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS
EXITOSAS SOBRE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE - Atenção Integral à
Saúde: A Importância do Território no Contexto da Formação e Trabalho em Saúde que
acontecerá no dia 09 de novembro de 2021.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Caso sejam identificadas evidências de plágio, as experiências serão submetidas a
ferramentas de análise e, se confirmado o plágio, as experiências serão desclassificadas e
perderão direito a premiação, sendo excluídas do “ranking” para premiação e menção
honrosa, conforme item 6 deste regulamento;

8.2. As opiniões e declarações contidas nas experiências submetidas a Mostra são de
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responsabilidade única e exclusiva de seus autores, não sendo necessariamente
coincidentes com as da Comissão Científica;

8.3. Dúvidas sobre o evento ou sobre a submissão de experiências podem ser dirigidas
ao e-mail nepsaude.braganca@gmail.com ou à equipe do Núcleo de Educação Permanente
em Saúde e Integração ensino-serviço-comunidade da Secretaria Municipal de Saúde de
Bragança Paulista pelo telefone (11) 4034-6700 Ramais: 6768/6770/6785;

8.4. Situações não contempladas no presente regulamento serão resolvidas pela
Comissão  Organizadora;

8.5. A decisão final da Comissão Avaliadora é considerada suprema, irrevogável e
inapelável, a qual não será revista;

8.6. Datas importantes:
● INSCRIÇÕES PARA EVENTO - De 07/10/2021 até 09/11/2021 ou até que se

esgotem as  vagas;
● SUBMISSÃO DE RESUMOS - De 07/10/2021 até 31/10/2021;
● INFORMAÇÃO DE RECUSAS - Até 07/11/2021;
● INFORMAÇÃO DE APROVAÇÃO E INDICAÇÃO PARA CONCORRER AO PRÊMIO E

MENÇÃO  HONROSA - Até 07/11/2021;
● NOTIFICAÇÃO AOS AUTORES DAS EXPERIÊNCIAS SELECIONADAS PARA

APRESENTAÇÃO - Até  07/11/2021;
● INFORMAÇÃO SOBRE O GRADEAMENTO DOS HORÁRIOS APRESENTAÇÃO DE

EXPERIÊNCIAS - ATÉ 07/11/2021;
● DATA DA MOSTRA E PREMIAÇÃO - 09/11/2021.

8.7. Sem mais adendos, encerra-se este edital.
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Anexo I - Formulário para Submissão de Resumos

Link: https://forms.gle/L41VQGKpbsRykipv6

IV SIMPÓSIO REGIONAL E IV MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS SOBRE  INTEGRAÇÃO
ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE: A IMPORTÂNCIA DO

TERRITÓRIO NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO E TRABALHO EM SAÚDE

SUBMISSÕES ATÉ: 31/10/2021.

Data do Evento: 09 de Novembro de 2021.

Atentar para a inserção correta e verídica das informações pessoais e da experiência
relatada, pois a avaliação dos resumos e emissão de certificados, em caso de aprovação,
se dará com base nos  dados informados.

*Obrigatório
Endereço de e-mail *
Seu e-mail
Município / Estado em que a experiência foi realizada *
Sua resposta
Possui conflito de interesse? *
Sim
Não
Declarar Conflito de Interesse *
Sua resposta

Autor 1 - Apresentador
O apresentador deverá estar inscrito no IV SIMPÓSIO REGIONAL E IV MOSTRA DE

EXPERIÊNCIAS EXITOSAS SOBRE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO-COMUNIDADE.
Autor 1 (Apresentador) - Nome Completo *
Sua resposta
Autor 1 (Apresentador) - CPF *
Sua resposta
Autor 1 (Apresentador) - Instituição *
Sua resposta
Autor 1 (Apresentador) - E-mail *
Sua resposta
Autor 1 (Apresentador) - E-mail alternativo
Sua resposta
Autor 1 (Apresentador) - Celular com DDD*

Autor 2 - Nome Completo
Sua resposta
Autor 2 - CPF
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Sua resposta
Autor 2 - Instituição

Sua resposta
Autor 2 - Celular com DDD
Sua resposta

Autor 3 - Nome Completo
Sua resposta
Autor 3 - CPF
Sua resposta
Autor 3 - Instituição
Sua resposta
Autor 3 - Celular com DDD

Autor 4 - Nome Completo
Sua resposta
Autor 4 - CPF
Sua resposta
Autor 4 - Instituição
Sua resposta
Autor 4 - Celular com DDD
Sua resposta

Autor 5 - Nome Completo
Sua resposta
Autor 5 - CPF
Sua resposta
Autor 5 - Instituição
Sua resposta
Autor 5 - Celular com DDD
Sua resposta

Área Temática da Experiência
Eixo 1: Experiências envolvendo Contratos Organizativos de Ação Pública

Ensino-Saúde
Eixo 2: Experiências envolvendo preceptoria
Eixo  3: Experiências envolvendo extensão universitária
Eixo 4: Experiências que contemplem a integração entre ensino-serviço-comunidade

Submissão de Resumo/Apresentação
Anexe aqui o resumo em formato Word e a apresentação em formato Power Point,

identificados com o nome completo da experiência.
Resumo*
Apresentação*

Uma cópia das suas respostas será enviada para o endereço de e-mail fornecido.
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ANEXO II - Ficha de Avaliação
(Somente trabalhos que apresentem a estrutura prevista no Regulamento)

Ficha de Avaliação

Título da Experiência

⎕ Eixo 1 - Experiências envolvendo Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde
(Experiências que demonstrem processos de discussão, implantação e consolidação do
COAPES nos territórios);

⎕ Eixo 2 - Experiências envolvendo preceptoria (Experiências que demonstrem ações que
incentivem/favoreçam a preceptoria, o trabalho em equipe, a resolutividade do cuidado, o
fortalecimento do vínculo e autonomia do indivíduo e comunidade a partir de práticas
integradas e articuladas);

⎕ Eixo 3 - Experiências envolvendo a extensão universitária (Experiências que demonstrem
estratégias e métodos para o fortalecimento da formação em saúde, visando uma
formação que atenda as necessidades de saúde da  população brasileira; e

⎕ Eixo 4 - Experiências que contemplem a integração entre ensino-serviço-comunidade
(Experiências que demonstrem estratégias e métodos para o fortalecimento do ensino em
serviço, da educação permanente, incluindo experiências de preceptoria, simulação e
formação em serviço)

Itens de Avaliação Pontuação (1-5)

1. Apresentação / Introdução / Justificativa – sua importância no contexto local;

2. Objetivos – clareza na definição;

3. Metodologia – descrição do caminho percorrido no desenvolvimento da vivência;

4. Clareza da exposição no texto e articulação entre os itens;

5. Correlação entre os objetivos e resultados;

6. Produtos (o que foi realizado e resultados alcançados).

7. Caráter transformador e/ou inovador no que tange a integração ensino serviço-comunidade;

8. Sintonia com os princípios do SUS: universalidade, equidade, controle social, integralidade.

Justificativas

Nota da Avaliação (NA) (1-40)

Indicação para Reprova e Justificativa:
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⎕Sim ________________________________________________________________

⎕Não ________________________________________________________________

Indicação para concorrer ao prêmio:

⎕ Sim - 30 pontos ou mais

⎕ Não - 29 pontos ou menos

Indicação para Apresentação e Justificativa:

⎕Sim ________________________________________________________________

⎕Não ________________________________________________________________

Nome do Avaliador: __________________________________________________________

Instituição: ___________________________________________________________________

Município / Estado: __________________________________________________________

Data e Horário da Avaliação: _______________________________________________

Assinatura: ___________________________________________________________________

10


