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MOSTRA PARANAÍTA AQUI TEM SUS 

 
REGULAMENTO DA 1ª “MOSTRA Paranaíta aqui tem SUS” – edição 2019 

 
 
 

O Conselho Municipal de Saúde e Secretaria de 
Saúde de Paranaíta-MT – CMS/SMS estabelece 
critérios para a inscrição, seleção e premiação de 
experiências na 1ª “Mostra Paranaíta aqui tem 
SUS”, edição 2019, a ser realizada no município 
de Paranaíta pela Secretaria Municipal de Saúde no 
período de 12 a 13 de dezembro de 2019, em 
Paranaíta/MT. 

 
 
 

TÍTULO I 

DOS CRITÉRIOS GERAIS 

 
Art. 1º Constituem objetivos da 1ª “Mostra Paranaíta aqui tem SUS”- edição 2019: 

I - propiciar o intercâmbio de experiências municipais bem sucedidas no SUS;  

II - estimular, fortalecer e divulgar as ações das equipes de saúde que inovam nas 

soluções visando à garantia do direito à saúde;  

III - dar visibilidade às práticas de saúde na abrangência da gestão municipal segundo a 

realidade dos territórios;  

IV - promover um espaço para a troca de experiências e reflexões sobre a gestão e 

organização de serviços de saúde.  

 
 

TÍTULO II 

DOS CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 

CAPÍTULO I 
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DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

Art. 2º A seleção dos trabalhos se dará através da Secretaria de Saúde.  

§1º A Secretaria de Saúde, selecionará experiências exitosas das Equipes e Serviços de 

Saúde que compõem o município de Paranaíta. 

§2º Serão considerados aptos para realização de inscrição trabalhos que se enquadrem 

nas seguintes modalidades:  

I - Modalidade 1 - Experiências das equipes de trabalhadores do município (Saúde da 

Família, Núcleos de Apoio à Saúde da Família, unidades municipais de saúde, unidades 

gestoras do nível central, e outras.) realizadas com sucesso nos respectivos territórios;  

II - Modalidade 2 - Experiências de atuação da gestão municipal de forma cooperada, por 

outros meios como parcerias com as Secretarias de Assistência Social, Educação e outras, 

realizadas com sucesso na execução conjunta de ações e serviços de saúde, ou;  

III - Modalidade 3 - Experiências de Equipes de Saúde, nas ações desenvolvidas no apoio 

à gestão, colaboração especializada e cooperação com equipes de outros municípios de 

seus respectivos territórios, incluindo também parcerias com as Secretarias de Estado de 

Saúde (SES).  

§3º A data limite para a formalização da inscrição das experiências selecionadas pela 

Secretaria de Saúde é o dia 30 de novembro de 2019, por meio de registro em formulário 

web no link disponibilizado pela Comissão Organizadora da Secretaria de Saúde.  

Parágrafo Único: Somente serão aceitos trabalhos de servidores públicos municipais, que 

beneficiem diretamente aos usuários do SUS. 

Art. 3º Compete a Comissão Organizadora:  

I - orientar, por regulamento próprio, as equipes de saúde sobre as condições de 

apresentação, critérios de seleção, processos de avaliação e premiação local, quando 

houver, e a necessidade de observância às orientações contidas no §2º do art. 2º deste 

regulamento;  
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II - orientar o preenchimento da Ficha de Inscrição disponibilizada em seu regulamento 

próprio, quando houver, utilizando como parâmetro o modelo contido no ANEXO 1 e as 

especificações descritas no ANEXO 2 deste Regulamento;  

III - mobilizar as equipes de saúde divulgando as temáticas e categorias das experiências 

especificadas no anexo deste Regulamento;  

IV - incentivar a apresentação das experiências para a seleção perante a Secretaria de 

Saúde;  

V - orientar sobre o encaminhamento das experiências para a Secretaria de Saúde até a 

data estabelecida nos respectivos regulamentos próprios;  

VI – organizar as experiências dentre as encaminhadas para a Secretaria de Saúde, 

respeitando o quantitativo estabelecido no quadro contido no art. 5º e dentro dos critérios 

das temáticas relacionadas neste Regulamento;  

VII - inscrever as experiências selecionadas pela Comissão Organizadora por meio de 

registro em formulário web no link disponibilizado pela Secretaria de Saúde;  

Parágrafo único. No ato de efetivação da inscrição de cada experiência por meio de 

registro em formulário web no link disponibilizado pela Secretaria de Saúde se declaram 

cientes e de acordo com o inteiro teor do regulamento, bem como se responsabilizam pela 

veracidade das informações ali inseridas.  

CAPÍTULO II 

DAS ORIENTAÇÕES ÀS EQUIPES DE SAÚDE PARA A SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

Art. 4º Para a seleção dos trabalhos, a Secretaria de Saúde deverá observar e divulgar aos 

interessados que:  

I - as experiências submetidas à seleção não necessitam ser inéditas, mas devem ter sido 

efetivamente implementadas e ser consideradas bem -sucedidas, no sentido de estar 

contribuindo para a gestão do SUS e para a garantia do direito à saúde da população, não 

sendo possível, portanto, a submissão de experiência que ainda não tenha sido 

colocada em prática (projeto) ou que não esteja vigente;  
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II – as experiências submetidas à seleção não podem ter sido premiadas e apresentadas 

em edições anteriores; 

III – para as experiências que já tenham sido premiadas ou apresentadas em edições 

anteriores, ou em quaisquer outros eventos, somente poderão garantir a participação, 

desde que haja a demonstração clara e objetiva de caráter inovador e/ou aprimoramento 

do projeto apresentado.  

IV - o processo de seleção das experiências será realizado pela Comissão Organizadora, 

conforme respectivos regulamentos e que, desta forma, não serão aceitos trabalhos 

encaminhados diretamente à Secretaria de Saúde pelos autores. 

Art. 5º Não haverá limite total para as experiências inscritas para a Mostra Municipal de 

Saúde. 

Parágrafo único. Atingida a data limite para a formalização da inscrição das experiências 

(30 de novembro de 2019), não serão aceitas as inscrições posteriores a data informada. 

CAPÍTULO III 

DA RESPONSABILIDADE DOS AUTORES DE TRABALHOS SELECIONADOS PARA A 

MOSTRA 

Art. 6º Todos os trabalhos inscritos dentro dos critérios estabelecidos neste Regulamento 

serão apresentados na MOSTRA, cabendo aos autores de trabalhos selecionados se 

responsabilizarem pela APRESENTAÇÃO ORAL de seu trabalho ou indicar um 

responsável pela apresentação, se classificado para a final.  

Art. 7º O cronograma das apresentações será disponibilizado oportunamente, bem como 

afixado nas entradas das salas destinadas às apresentações nos dias da MOSTRA. 

CAPÍTULO IV 

DAS ORIENTAÇÕES SOBRE AS DESPESAS DE PARTICIPAÇÃO DE AUTORES E 

COAUTORES OU RESPONSÁVEIS PELA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NA 

MOSTRA 
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Art. 8º Não haverá taxa de INSCRIÇÃO para o responsável pela apresentação das 

experiências selecionadas (autor, coautor ou responsável indicado para a apresentação do 

trabalho).  

 

CAPÍTULO V 

DOS CRITÉRIOS PARA A INSCRIÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS SELECIONADAS  

 

Art. 9º Para a inscrição das experiências selecionadas pela Comissão Organizadora na 1ª 

“Mostra Paranaíta aqui tem SUS”, devem ser observados os seguintes critérios:  

I – classificar as experiências segundo as modalidades, temáticas e suas categorias, 

conforme consta nos anexo deste Regulamento;  

II – ser a formalização da inscrição das experiências realizadas pelas Equipes de Saúde 

mediante inclusão e registro dos dados solicitados em formulário web no link 

disponibilizado pela Secretaria de Saúde, não sendo, portanto, aceitos trabalhos 

encaminhados diretamente para a Secretaria de Saúde pelos autores.  

Art. 10 A descrição/resumo da experiência deve seguir o formato contido no ANEXO 1, 

devendo atender às ORIENTAÇÕES contidas no ANEXO 2 deste regulamento.  

 

CAPÍTULO VI 

DA EXPOSIÇÃO DE POSTERS 

Art. 11 Durante o período da Mostra deverão ser exibidos pôsteres, em locais 

específicos, onde os interessados terão acesso aqueles que forem de seu interesse.  

§1º O pôster deverá ter 1,20 metros de altura por 0,90 de largura – sempre na vertical.  

CAPÍTULO VII 

DOS PRAZOS 

Art. 12 Devem ser observados os seguintes prazos:  
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I – 30 de novembro de 2019 - prazo limite para as Equipes de Saúde inscreverem as 

experiências selecionadas por meio de registro em formulário web no link disponibilizado 

pela Secretaria de Saúde.  

 

CAPÍTULO VIII 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 13 As inscrições deverão ser realizadas pelas Equipes de Saúde ou um membro 

representante por meio de registro em formulário web no link disponibilizado Secretaria de 

Saúde, mediante observância dos critérios descritos no art. 9º e conforme as modalidades 

descritas no §2º do art. 2º deste regulamento. 

Link: 

https://drive.google.com/open?id=1qPYJa6W76NJdflS19y4JpKGDRuYPuwMBEOG0XkKg

dLU 

 

TÍTULO III 

DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS INSCRITOS E DAS PREMIAÇÕES 

CAPÍTULO I 

DAS APRESENTAÇÕES 

Art. 14 As apresentações dos trabalhos inscritos obedecerão a seguinte dinâmica:  

I - todos os trabalhos inscritos serão apresentados em formato de pôsteres;  

II – As salas ou local de exposição dos pôsteres serão destinados às apresentações, no 

horário de 7:00h às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas do dia 12 e 13 de dezembro; 

III – serão selecionados 15 trabalhos para apresentação oral. As apresentações serão 

feitas no dia 13 de dezembro no período noturno; 

IV - no caso de uso de imagens é necessário que o apresentador proceda à entrega prévia 

de autorização de uso de imagens das pessoas envolvidas (ANEXO 4), devidamente 

assinada, aos avaliadores da banca no ato de apresentação do trabalho.  
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V - as apresentações orais ocorrerão em sessões de 10 (dez) minutos, podendo os 

apresentadores fazer uso de recursos audiovisuais como slides, vídeos e/ou fotografias ou 

encenação artística com o grupo responsável;  

Art. 15 Após a apresentação das experiências, ao fim de cada período (manhã e tarde), 

será destinado tempo para comentários dos especialistas convidados e abertura para o 

debate visando à ampliação e qualificação do debate temático.  

Art. 16 Será entregue um Certificado de Participação aos autores de cada experiência 

após apresentação oral na 1ª “Mostra Paranaíta aqui tem SUS”, contendo o nome dos 

autores e coautores.  

CAPÍTULO II 

DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

Art. 17 As experiências inscritas serão avaliadas de forma presencial. 

§1º A avaliação presencial será realizada por uma Comissão Avaliadora com 05 (cinco) 

avaliadores técnicos de outros municípios.  

§2º A média final das notas de cada experiência será calculada pela soma das notas da 

avaliação presencial.  

Art. 18 As experiências serão apresentadas e pontuadas pelos avaliadores nos seguintes 

termos:  

I – Envolvimento e benefício do maior número de usuários; 

II - a nota atribuída pelo avaliador à experiência varia de 0 a 100;  

II - a média das cinco (5) notas (uma por avaliador) apontará os premiados.  

Parágrafo único. No caso de empate serão utilizados como critérios de desempate, 

sucessivamente:  

I – maior nota no item resultados alcançados;  

II - maior nota no item relevância;  

III - maior nota no item aplicabilidade;  

IV - maior nota em alinhamento às diretrizes do SUS;  
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V - maior nota no item coordenação da atenção à saúde na Rede;  

VI - maior nota no item caráter inovador;  

VII - maior nota no item apresentação oral.  

Art. 19 As experiências inscritas pelas equipes de saúde na Modalidade 1, 2 e 3, (ANEXO 

3) concorrerão à seleção dos premiados. 

Art. 20 Nenhuma experiência poderá receber mais de uma premiação. 

 

CAPÍTULO III 

DAS PREMIAÇÕES DA 1ª MOSTRA 

Art. 21 Serão selecionadas e premiadas como as melhores entre as experiências, um 

TOTAL de 10 (dez) experiências premiadas.  

§1º A premiação será em dinheiro e premiará os dez melhores projetos da seguinte forma:  

• 1º lugar: 5.000,00  

• 2º lugar: 4.000,00  

• 3º lugar: 3.000,00  

• 4º lugar: 2.000,00  

• 5º lugar: 1.000,00  

• 6º lugar: 500,00  

• 7º lugar: 500,00  

• 8º lugar: 500,00  

• 9º lugar: 500,00  

• 10º lugar: 500,00 

§2º As experiências vencedoras representarão o município nas etapas estaduais e 

nacionais se houver. 

§3º O prêmio será entregue ao autor principal ou representante indicado pelo grupo de 

autores descritos na ficha de inscrição.  
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§4º Caso a experiência vencedora possua mais de um autor, é de total e exclusiva 

responsabilidade do autor principal ou representante indicado pelo grupo de autores definir 

a forma como o prêmio será dividido entre os demais integrantes do grupo.  

§1º No caso de empate será utilizado como critério de desempate o maior valor na 

somatória das notas dadas pelos avaliadores. 

TÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 29 A Secretaria de Saúde nomeará os Avaliadores da “Mostra Paranaita aqui tem 

SUS”, sendo que todos os avaliadores serão externos, ou seja, de outros municípios. 

Art. 30 Os Avaliadores serão responsáveis pela avaliação das experiências inscritas nas 

Modalidades 1, 2 e 3 conforme as regras de cada uma.  

Art. 31 A resolução com a nomeação da Comissão Organizadora será publicada no Portal 

da Prefeitura e poderá ser acessada através do seguinte link: 

https://www.paranaita.mt.gov.br/ 

Art. 32 Questões relacionadas à seleção das experiências municipais e seus autores 

deverão ser resolvidas diretamente na Secretaria de Saúde.  

Art. 33 A Secretaria de Saúde poderá organizar seus critérios de mobilização, divulgação e 

seleção das experiências, conforme orientado neste Regulamento.  

Art. 34 Todas as experiências apresentadas comporão o Catálogo da 1ª Mostra/ Edição 

2020 e as premiadas terão maior destaque.  

Art. 35 Os casos omissos no presente regulamento serão analisados e resolvidos pela 

Comissão Organizadora. 

Parágrafo único: As Experiências apresentadas deverão sempre favorecer o usuário do 

SUS, sendo que terá grande relevância a qualidade apresentada tanto quanto a 

quantidade de usuários beneficiados com a experiência. 
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Paranaíta-MT, 10 de outubro de 2019.  

_____________________________  

Andreia Fabiana dos Reis 

Secretária de Saúde 

_________________________  

Coordenador da Comissão Organizadora da 1ª “Mostra Paranaíta aqui tem SUS” 
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ANEXO 1 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A EXPERIÊNCIA 

TÍTULO DA EXPERIÊNCIA: 180 CARACTERES  
 
 
 
MODALIDADE:  
 
 
 
 

TEMÁTICA: 

DESCRIÇÃO/RESUMO DA EXPERIÊNCIA  
 
 
 
 
APRESENTAÇÃO/INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA : 1000 CARACTERES  
 
 
 
 
 
OBJETIVOS: 100 a 300 CARACTERES  
 
 
 
 
METODOLOGIA: 200 a 750 CARACTERES  
 
 
RESULTADOS: 200 a 750 CARACTERES  
 
 
CONCLUSÃO/OBSERVAÇÕES/CONSIDERAÇÕES: 200 a 500 CARACTERES  
 
 

Declaro serem verdadeiras as informações prestadas. 
NOME COMPLETO E CPF DO RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO DO TRABALHO:  
 
 
CARGO:  

 
 

ÓRGÃO VINCULADO:  
 

DATA:  
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ANEXO 2 

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO ANEXO 1 
 
TÍTULO:  
 
O título é a primeira credencial do trabalho a ser apresentado. Importante que seja claro, 
conciso e que informe o objeto/tema da experiência. O título poderá conter até 180 
caracteres (com espaços).  
 
APRESENTAÇÃO/INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA:  
 
Esse item deve conter um breve enunciado sobre a questão/problema que a experiência 
abordou, a caracterização do mesmo (incluir local, período e população alvo) e a 
motivação que fez com que fosse abordado no projeto. O texto poderá conter até 1000 
caracteres (com espaços).  
 
OBJETIVOS:  
 
Objetivo geral: enunciado curto, no infinitivo, que dialoga/responde à questão central do 
projeto e representa o ponto de partida para todo o planejamento da experiência. Objetivos 
específicos, se for o caso, 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 pesquisa). Deve conter entre 100 a 300 caracteres 
(com espaços).  
 
METODOLOGIA:  
 
Apresenta de forma clara e concisa a estratégia institucional, o desenho e as fontes, 
instrumentos e recursos utilizados na experiência. Texto com 200 a 750 caracteres (com 
espaços).  
 
RESULTADOS:  
 
Apresenta os principais resultados da experiência. Texto com 200 a 750 caracteres, com 
espaço, sem inserir tabelas, gráficos ou gravuras)  
 
CONCLUSÃO/OBSERVAÇÕES/CONSIDERAÇÕES:  
 
O texto final deve fazer uma síntese que responda aos objetivos da experiência e 
recomendações. Texto com 200 a 500 caracteres, com espaço. O texto deverá ser em 
Fonte Arial, fonte 12, espaçamento 1,5.  
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Utilizar/citar no máximo 3 referências bibliográficas 
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ANEXO 3 

MODALIDADE 1  
 
Experiências das Equipes de trabalhadores do município (Saúde da Família, Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família, Unidades Municipais de Saúde, unidades gestoras do nível 

central, etc.) realizadas com sucesso nos respectivos territórios. 

 

MODALIDADE 2  

Experiências de atuação da gestão municipal de forma cooperada, por outras  Secretarias, 

realizadas com sucesso na execução conjunta de ações e serviços de saúde e 

cumprimento da diretriz constitucional de regionalização e hierarquização da rede de 

serviços. 

 

MODALIDADE 3 

Experiências de Equipes de Saúde do município nas ações desenvolvidas no apoio à 

gestão, colaboração especializada e cooperação com outros municípios, desde que em 

seus respectivos territórios, incluindo também parcerias com as SES. 
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ANEXO 4 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 
 
Eu,_________________________________________________, nacionalidade 

_________, estado civil _________________, portador da Cédula de identidade RG nº 

___________, inscrito no CPF/MF sob nº ___________________, residente à 

_________________________, AUTORIZO o uso de minha imagem em todo e qualquer 

material, entre os quais vídeos, fotos, apresentações e publicações, referentes à 

apresentação da experiência (título) _____________________________ 

______________________________________________ pela (especificar a secretaria 

municipal de saúde, SES-DF, etc.) _______________________________________ 

______________________________________________________ na 1ª “Mostra 

Paranaíta aqui tem SUS” – 2019 que será realizada pela Secretaria de Saúde, entre 12 e 

13 de dezembro de 2019, em Paranaíta-MT.  

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 

mencionada, inclusive em período posterior à realização da 1ª “Mostra Paranaíta aqui tem 

SUS” – edição 2019, desde que presente a finalidade de divulgação e difusão da 

experiência acima mencionada.  

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem 

que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem e assino a 

presente autorização em 02 vias de igual teor e forma.  

 

____________________, ______ de ___________ de 2019.  

 

____________________________________________________________ 

(Assinatura) 

Nome:  

Telefone para contato: 


