XVII CONGRESSO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE
REGULAMENTO DA “MOSTRA CEARÁ AQUI TEM SUS-2018”
1. NORMAS GERAIS SOBRE AS INSCRIÇÕES
I.
O processo de inscrição de trabalhos para a “Mostra Ceará aqui tem SUS-2018”, um
dos eventos do XVII Congresso das Secretarias Municipais de Saúde, será realizado somente de
forma online EXCLUSIVAMENTE NO FORMULÁRIO EM ANEXO, enviado por meio do e-mail:
trabalhos2018@cosemsce.org.br;
II.
Os trabalhos submetidos à “Mostra Ceará aqui tem SUS-2018” devem relatar
experiências municipais sobre políticas, planejamento e gestão em saúde no âmbito do SUS;
III.
Cada proponente poderá inscrever, como autor principal, coautor, no máximo 02
(dois) resumos na “Mostra Ceará aqui tem SUS-2018”;
IV.
Cada trabalho inscrito deverá ser composto por no máximo cinco (5) integrantes, sendo
um autor e quatro (4) coatores;
V.

Os resumos podem ser enviados de 03 de abril até 30 de abril de 2018;

VI.
Para inscrever um trabalho, o participante deverá apresentar seu resumo no
formulário constante no Anexo I deste edital;
VII.
Ao inscrever o resumo, o participante deverá obrigatoriamente optar por um dos
temas constantes no Anexo II deste edital;
VIII.
A Comissão Científica do evento informará, por e-mail, ao autor principal se o resumo
foi aceito para apresentação na “Mostra Ceará aqui tem SUS-2018” até 13 de maio de 2018;
IX.
O autor principal ou o representante que apresentará o trabalho na “Mostra Ceará
aqui tem SUS-2018” terá isenção da sua inscrição, os demais participantes deverão realizar o
pagamento de uma taxa no valor R$ 100,00 (cem reais) até 18 de maio de 2018, através de
depósito bancário identificado na Conta Corrente nº 15199-8, agência 3515-7 – Banco do
Brasil e realizar a inscrição através do link disponível no site www.cosemsce.org.br;
X.

O autor principal deverá confirmar sua inscrição até o dia 18 de maio;

XI.

Estão isentos da taxa de inscrição os secretários municipais de saúde;

XII.
As despesas pessoais com transporte, hospedagem e alimentação deverão ser arcadas
pelos participantes.

2. INSTRUÇÕES PARA CONFECÇÃO DE RESUMOS
I.
Os resumos inscritos na “Mostra Ceará aqui tem SUS-2018” deverão estar de acordo
com as normas da ABNT (NBR 6028:2013), devendo ser do tipo informativo, ou seja, com o
objetivo de “informar ao leitor finalidades, metodologia, resultados e conclusões do
documento”;
II.
O resumo deve ser precedido pelo título do trabalho, que não deve possuir mais que
20 palavras;
III.
O resumo deve ser completo, ou seja, conter todas as informações necessárias ao seu
entendimento, ter no mínimo 150 palavras e no máximo 500, e ressaltar sua importância, o
objetivo, o processo ou o método, os resultados e as conclusões;
IV.
O resumo deve ser escrito em um único parágrafo, com frases concisas e afirmativas,
na forma direta e no passado;
V.
O resumo não deve começar pelos objetivos do trabalho. Assim, a primeira frase do
resumo deve ser significativa, explicando o foco temático da ação e/ou pesquisa e/ou relato de
experiência.
VI.
Devem ser evitados símbolos e contrações que não sejam de uso corrente, fórmulas,
equações, diagramas etc.

3. INSTRUÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
I.
Os participantes que submeterem resumos deverão comparecer ao local determinado
para apresentação oral no horário determinado pela organização do evento;
II.
Os participantes terão à sua disposição 15 minutos para apresentação de seus
trabalhos, devendo fazer uso de recursos audiovisuais ou cênicos;
III.

No caso de uso de imagens, é necessário ter autorização dos atores envolvidos.

4. EMISSÃO DE CERTIFICADOS
I.
Os certificados do evento serão elaborados com base nos dados fornecidos no ato do
cadastramento dos resumos. A Coordenação do XVII Congresso das Secretarias Municipais de
Saúde não se responsabilizará por erros ocasionalmente ocorridos (de digitação, duplicidade
ou falta de nome de autores, de grafia nos nomes de autores e de título etc.) durante o
cadastramento do resumo. No caso de serem detectados erros na impressão dos
certificados, os pedidos de correções deverão ser feitos por meio do e-mail
trabalhos2018@cosemsce.org.br com cópia congresso2018@cosemsce.org.br.

5. AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS APRESENTADOS E PREMIAÇÃO
I.
Todos os trabalhos apresentados serão avaliados por uma banca formada por dois
integrantes da Comissão Científica do XVII Congresso das Secretarias Municipais de Saúde e
um integrante indicado pelo Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará,
doravante denominada banca de avaliação;
II.
Cada integrante da banca emitirá nota de acordo com o formulário de avaliação
apresentado no Anexo III deste edital;
III.
A nota obtida pela apresentação será a média aritmética das notas emitidas
individualmente pelos avaliadores;
IV.
Caso um dos avaliadores se considere impedido de avaliar uma apresentação devido à
vínculos com os trabalhos apresentados ou com seus autores, sua nota será desconsiderada no
cálculo da média aritmética;
V.
Para cada um dos cinco temas da “Mostra Ceará aqui tem SUS-2018” serão
selecionados, de acordo com a maior média obtida, os dois melhores trabalhos;
VI.
Os autores principais e coautores dos dez (10) melhores trabalhos apresentados
receberão certificado de menção honrosa na “Mostra Ceará aqui tem SUS-2018”;
VII.
Os autores principais do melhor trabalho apresentado em cada um dos cinco (5) temas
da “Mostra Ceará aqui tem SUS-2018” receberão como prêmio a inscrição gratuita no 6º
Congresso Norte/Nordeste das Secretarias Municipais de Saúde, que será realizado Belém-PA;
VIII.
Caso o autor principal não deseje receber o prêmio, poderá indicar um dos coautores
do trabalho para recebê-lo;

IX.
Os resultados da avaliação das apresentações serão divulgados no site do Conselho
das Secretarias Municipais de Saúde – COSEMS CE (www.cosemsce.org.br) em 25 de maio de
2018, data em que ocorrerá também a entrega dos prêmios;
X.

Não serão aceitos recursos quanto ao resultado da avaliação das apresentações.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
I.
As alterações deste edital e informações adicionais sobre a “Mostra Ceará aqui tem
SUS-2018” e o XVII Congresso das Secretarias Municipais de Saúde podem ser acompanhadas
no site www.cosemsce.org.br.
II.
Os casos omissos serão decididos pela Comissão Científica do XVII Congresso de
Secretarias Municipais de Saúde e pela Diretoria do Conselho das Secretarias Municipais de
Saúde.

ANEXO I: FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO DE TRABALHOS
I – IDENTIFICAÇÃO
MUNICÍPIO:
POPULAÇÃO:

UF:
REGIÃO DE SAÚDE / CRES:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE:

FONE/FAX:

ENDEREÇO:
E-MAIL:
GESTOR:

ÓRGÃO / UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:
NOME DO AUTOR:
NOMES DE COAUTORES:
NOME DO INDICADO PARA A APRESENTAÇÃO DO TRABALHO:

II – INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A EXPERIÊNCIA
TÍTULO DA EXPERIÊNCIA:

TEMA:

III – DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA – RESUMO DO PROJETO (MÍNIMO 150 PALAVRAS E MÁXIMO DE 500)

NOME DO RESPONSÁVEL:

CARGO:

ASSINATURA:

DATA:

ANEXO II: TEMAS DOS TRABALHOS

1 - Gestão, Planejamento e Financiamento no SUS.
2 - Gestão do Trabalho e Educação em Saúde.
3 - Atenção e Vigilância em Saúde.
4 - Assistência Farmacêutica.
5 – Judicialização, Controle Externo e Participação Popular.

ANEXO III: FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE APRESENTAÇÃO TRABALHOS

I – IDENTIFICAÇÃO
APRESENTADOR:
AUTOR:
COAUTORES:

TEMA:
TÍTULO DA EXPERIÊNCIA:
2 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
RELEVÂNCIA DOS RESULTADOS
CARÁTER INOVADOR
ALINHAMENTO COM AS DIRETRIZES DO SUS
POSSIBILIDADE DE REPRODUÇÃO DOS RESULTADOS
USO DE RECURSOS DIDÁTICOS PARA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO
3 – RESULTADO (SOMA DAS NOTAS DE CADA CRITÉRIO)
AVALIADOR:
DATA:

ASSINATURA DO AVALIADOR:

NOTA (0-10)

