IONEWS
Imprensa Oficial

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO 1º SEMINÁRIO DE HUMANIZAÇÃO DA MACRORREGIÃO DE CORUMBÁ
A Prefeitura Municipal de Corumbá estará realizando o seu 1º Seminário de Humanização. O evento será promovido pela
Secretaria Municipal de Saúde, e tratará do Tema – “Aqui o SUS dá certo”. Ancoradosno objetivo de implantar a Política de
Humanização na Macrorregião de Corumbá , realizou-se a construção da temática deste 1º Seminário. Esta construção
deu-se a partir de reuniõesque congregaram representantes dos serviços de saúde, bem como do Conselho Municipal de
Saúde, enfatizando o Fortalecimento do Controle Social no âmbito da Saúde Pública.
O Tema central do evento “Aqui o SUS dá certo”, será trabalhado a partir das seguintes perspectivas: acolhimento, Política
de Humanização e Redes de Atenção em Saúde. Sendo assim, a finalidade é perpassaro tecnicismo e o mecanicismo
operacional, ampliando a abordagem interdisciplinar nas dimensões do cuidado, com ênfase na prestação de uma
assistência humanizada e acolhedora, como peças fundamentais na construção qualitativa do SUS no município de
Corumbá.
Desta maneira, a temática abordada permitirá discutir a responsabilidade de todos os profissionais de saúde nas práticas
do cuidado humanizado e, concomitantemente, convidará todos os segmentos da sociedade a refletirem de modo
compartilhado sobre estratégias compromissadas voltadas para uma sociedade eticamente mais humana.
O tema central será desenvolvido em três eixos: Gestão do cuidado na Política de Humanização, o processo de
acolhimento na prática dos cuidados de saúde e a organização das Redes de Atendimento em saúde sob a perspectiva da
Política Nacional de Humanização.
O evento pretende acolher no máximo160 participantes entre profissionais da saúde, estudantes universitários, usuários do
Sistema público de saúde, Conselho Municipal de Saúde e outros segmentos da sociedade. Têm-se como objetivo geral
Implantar a Política Nacional de Humanização na macrorregião de Corumbá, considerando a gestão inovadora do cuidado
bem como suas práticas, como contribuição para um SUS que dá certo.
Os objetivos específicos são: Contribuir para a produção de conhecimento sobre a Política Nacional de Humanização;
refletir sobre as práticas de cuidado planejadas e implementadas pelas equipes no município de Corumbá e Ladário a partir
das perspectivas mencionadas; debater a teoria x prática do cuidado humanizado; propor intervenções de cuidado
humanizado e resolutivo na política pública de saúde da macrorregião; estimular a formação de alianças com os diversos
segmentos da sociedade para o desenvolvimento de formas de cuidado compartilhadas e; construção de uma unidade
política em defesa do SUS.
O evento realizar-se á dia 23/09/2013 no Centro de Convenções do Pantanal Miguél Gomez, onde contaremos com a
participação de palestrantes nacionais renomados integrantes do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Volta
Redonda- RJ.As exposições serão feitas sob a forma de apresentações orais e rodas de conversa.
Ainda neste evento, reservaremos um espaço para divulgar o trabalho talentoso e exitoso que os profissionais de saúde
vêm executando na comunidade adstrita a sua unidade de saúde. Portanto, se você é integrante do quadro de profissionais
da Secretaria Municipal de Saúde do de Corumbá ou Ladário e possui um projeto com algum grupo comunitário dentro
destes territórios municipais, encaminhe uma proposta de trabalho preliminar até o dia 13 de setembro, junto com a ficha de
inscrição (ANEXOIII) preenchida de cada profissional que irá participar do evento, destacando o profissional que será o
relator do projeto, conforme cronograma abaixo. A proposta de trabalho preliminar (ANEXO I) deverá ser encaminhada pelo
e-mail:celia.santos@corumba.ms.gov.br / grace.bastos@corumba.ms.gov.brconforme modelo em anexo. Somente cinco
destes serão escolhidos pelo Grupo de Trabalho de Humanização da SMS, para apresentação no Seminário, considerando
as perspectivas expostas acima, bem como os critérios relacionados no ANEXO II. O melhor trabalho será publicado em
Diário Oficial local como Honra ao Mérito, divulgado na mídia local para conhecimento e apoiado pela gestão municipal
caso queira apresenta-lo em outro evento científico no Estado.
CRONOGRAMA
INÍCIO E TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO: 05/09/2013 a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBA
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15/09/2013.
INSCRIÇÃO DE TRABALHOS: 04/09/2013 a 13/09/2013
DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS SELECIONADOS: 17/09/2013
Cada relator do trabalho terá apenas 10 minutos para descrever sua experiência exitosa individual e/ou em equipe dentro
do contexto da Política Nacional de Humanização. A mesma apresentação deverá estar formatada utilizando-se do
programa Power Point. Segue abaixo a programação do evento:
PROGRAMAÇÃO

HORÁRIO

CREDENCIAMENTO

07:00 às 08:00

ABERTURA OFICIAL/ COMPOSIÇÃO DA MESA

08:15às 08:45

PALESTRA: Política de Humanização e experiências exitosas
Palestrante: Fátima Resende

09:00 às 09:45

Instituição: Ministério da Saúde
ABERTURA DE DISCUSSÕES

09:45 às 10:00

INTERVALO

10:00 às 10:20

PALESTRA:A integralização da Política Público com foco na saúde
Palestrante: André Guerreiro

10:30 às 11:15

Instituição: a confirmar
ABERTURA DE DISCUSSÕES

11: 15 às 11:30

INTERVALO PARA ALMOÇO

11:30 às 13:30

APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL
Tema: O olhar de Perto do SUS em nossa região

13:30 às 14:00

PALESTRA: Experiências de implantação da Rede de saúde em Volta
Redonda
Palestrante:Sueli Pinto

14:00 às 14:45

Instituição: Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda- RJ
ABERTURA DE DISCUSSÕES

14:45 às 15:00

INTERVALO

14:45 às 15:20

MESA REDONDA

EXPOSIÇÃO DOS PROJETOS SELECIONADOS

15:30 às 16:30

Moderadora: Avaliação da mesa redonda

ENCERRAMENTO

16:30 às 16:45

ENTREGA DAS CERTIFICAÇÕES

Á partir das
16:45

ANEXO I
PROPOSTA PRELIMINAR DE TRABALHO
NOME DO PROFISSIONAL: _________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO:___/___/___ IDADE:__________________
ESTADO CIVIL:__________________________ ESCOLARIDADE:___________________
MATRÍCULA: _____________________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________________
BAIRRO: ___________________________COMPLEMENTO:_______________________
ESTABELECIMENTO DE SAÚDE:______________________________________________
CATEGORIA PROFISSIONAL: ________________________________________________
TÍTULO DO TRABALHO: ___________________________________________________
NOME DO RELATOR DO TRABALHO:_________________________________________
TELEFONE P/ CONTATO: (__) ______-_____ CELULAR : (___) _______-______
E-MAIL: ________________________________________________________________
TÍTULO:
AUTORES:
RESUMO:
OBJETIVOS:
JUSTIFICATIVA:
METODOLOGIA APLICADA:
RESULTADOS:
ANEXOS (OPCIONAL)
ANEXO II
Critérios adotados para seleção dos trabalhos:

1)O trabalho deve estar em andamento pela equipe de saúde;
2)O projeto de trabalho deve estar dentro do contexto da Política Nacional de Humanização;
3)Todos os itens contidos na Proposta Preliminar de Trabalho deverão ser devidamente preenchidos;
4)A proposta deverá ser encaminhada ao respectivo endereço eletrônicoxxxxx em formulário próprio contido no Anexo I;
5)Os projetos de trabalho deverão estar vinculados ao trabalho profissionaisde saúde atuantes no município de Corumbá e
Ladário;
6)Máximo de 10 laudas, seguindo as Normas Técnicas da ABNT (Times New Roman, sem negrito, fonte 12, margem: 03
cm superior esquerda e 02 cm inferior direita)
ANEXO III
FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O SEMINÁRIO
NOME DO PROFISSIONAL: _________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO:___/___/___ IDADE:__________________
ESTADO CIVIL:__________________________ ESCOLARIDADE:___________________
MATRÍCULA: _____________________________
ENDEREÇO: _____________________________________________________________
BAIRRO: ___________________________COMPLEMENTO:_______________________
ÓRGÃO:______________________________________________
CATEGORIA PROFISSIONAL: ________________________________________________
TÍTULO DO TRABALHO: ___________________________________________________
NOME DO RELATOR DO TRABALHO:_________________________________________
TELEFONE P/ CONTATO: (__) ______-_____ CELULAR : (___) _______-______
E-MAIL: ________________________________________________________________
____________________________________________________________
ASSINATURA DO CANDITADO
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