SEMINÁRIO VER-SUS
PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROJETO VIVÊNCIAS E ESTÁGIOS NA REALIDADE DO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO BRASIL (BACABAL/MARANHÃO)
1- INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA DO EVENTO
O Projeto Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde projeto coordenado
pelo Ministério da Saúde em parceria com a Organização Pan (OPAS), Conselho Nacional de
Secretários Estaduais de Saúde (CONASS), Conselho Nacional de Secretários Municipais de
Saúde (CONASEMS), Rede Unida e União Nacional dos Estudantes (UNE), cujo intuito é
inserir precocemente os estudantes universitários, residentes, integrantes de movimentos
sociais, da área de saúde e demais áreas, nos serviços públicos de saúde, a fim de formar
(futuros) trabalhadores comprometidos ética e politicamente com os princípios e diretrizes
do SUS.
Sustentado pela metodologia da problematização, o projeto visa a formação de sujeitos
críticos, capazes de impulsionar processos de luta e transformação de realidades.
A construção desse I seminário VER-SUS Bacabal-MA, surgiu pela necessidade de
abrir debates com a comunidade acadêmica, serviço, gestão, atenção e controle social.
Além disso, tivemos nossa primeira vivência em 2016, o que permitiu aos atores envolvidos
no processo a necessidade de ampliar o projeto para que pudesse se alcançar mais vidas e
que a sociedade compreendesse em essência nosso objetivo de transformar mentes e
corações em defesa do SUS.
O Coletivo de Bacabal-MA terá a honra em receber nossos convidados e
participantes do seminário, tendo em vista que nossa maior alegria será estimular o
raciocínio critico e reflexivo a acerca da saúde coletiva, debates da realidade do SUS e como
o atual cenário de práticas esta envolvida e permeada de várias transformações que estão
ocorrendo na formação do sujeito no campo da saúde.
2- OBJETIVOS
 Reafirmar a saúde como direito social, fortalecendo uma consciência sanitária;
 Inscrever/situar a luta pelo direito à saúde no debate ampliado do fortalecimento da
 cidadania;
 Compreender a relação
 Compreender o conceito ampliado de saúde;
 Facilitar a compreensão e promover discussão a respeito da lógica de funcionamento
do SUS, seus princípios e diretrizes;
 Referenciar as práticas pedagógicas e as lut
 historicamente excluídas como um instrumento de apoio à formação dos estudantes e
 demais participantes e de construção da hegemonia de um projeto de sociedade:
Includente, Democrática e Plural;
 Provocar no estudante e nos demais participantes o compromisso ético processos de
transformação do setor saúde, refletindo acerca do seu papel enquanto agente
construtor e modificador das práticas sociais;
 Estimular a inserção dos estudantes no Movimento Estudante e Sociais;
 Sensibilizar individualmente cada ator social, de forma que possa incrementar os
processos de transformação quando de volta ao seu local de inserção social;
 Estimular a atuação no controle social em saúde;




Estimular discussões relativas à integração entre educação e trabalho na saúde,
articulando os gestores, trabalhadores, instituições formadoras e movimentos sociais
na perspectiva da reorientação das práticas de ensino e de atenção;
2- DAS VAGAS




Comissão Organizadora – 11
Palestrantes - 18
Participantes – 100 vagas

3- DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 01/01/2018 A 12/01/2018 na plataforma
OTICS/VERSUS na condição de participante.

4- DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO:
Os candidatos precisam fazer a inscrição na plataforma OTICS:
http://www.otics.org.br/estacoes-de-observacao/versus/inscricoes-seminarios
A seleção ocorrerá por ordem de inscrição e doação de kit de higiene pessoal
(sabonete+escova de dente+pasta dental+absorvente+desodorante OU shampoo
+condicionador ) a ser entregue no momento do credenciamento. Os kits serão
doados para comunidades carentes de Bacabal.
5- PERÍODO DO SEMINÁRIO:
19/01/2018 A 20/01/2018
6- PROGRAMAÇÃO
Turno Tarde
DATA
ATIVIDADE
19/01 17:00 as 18:00 Credenciamento
18:0
Mesa Redonda- A nova Política
0
Nacional de Atenção Básica:
mudanças e impactos no
atendimento na saúde pública
19:0
Palestra: O acesso de LGBTs aos
0
Serviços de Saúde: muito além de
apenas DST’s
20:0 Roda de conversa: As várias faces da
0
violência doméstica

PALESTRANTE
BRUNA TAYNNÁ RIBEIRO COSTA

JANICE ALVES RODRIGUES
A confirmar

Turno Manhã
20/01Redonda Vulnerabilidades e equidade
8:00
na vida e na saúde das minorias
9:00
Formação acadêmica para o SUS:
mudanças das matrizes curriculares
INTERVALO
10:0010:30
10:30
População de rua: ações, perspectivas e
desafios

WALQUIRIA LEMOS RIBEIRO DA
SILVA SOARES
MARIA DO CARMO LACERDA
BARBOSA
INTERVALO
WALQUIRIA LEMOS RIBEIRO DA
SILVA SOARES

11:30
12:3014:30
14:30
16:00 –
16:30
16:30

17:30 –
19:00
19:00
20:00

Palestra Álcool e outras drogas:
dispositivos de cuidado e garantia de
direitos dos usuários
INTERVALO PARA ALMOÇO

CHRISTIANA LEAL SALGADO

Vigilância em saúde participativa e
democrática para enfrentamento das
inquidades sociais em saúde
INTERVALO

A confirmar

INTERVALO PARA ALMOÇO

INTERVALO

Roda de conversa: O controle social na A confirmar
gestão da saúde: a importância da
participação popular nas políticas
públicas de saúde no Brasil
INTERVALO JANTAR
INTERVALO JANTAR
Palestra As áreas de saúde mental e
BRUNA TAYNNÁ RIBEIRO COSTA
saúde do trabalhador: por uma ação
conjunta
Exibição e discussão do documentário” A confirmar
O Prisioneiro Da Grade De Ferro”

7- Da Certificação
Conforme item 4 da Chamada Submissão de Projetos 2017/2018 - Projeto VERSUS BRASIL - Seminários no SUS, as inscrições para comissão organizadora, palestrantes
e participantes deverão ocorrer obrigatoriamente na Plataforma OTICS/VER-SUS. Não
serão aceitas inscrições fora dos parâmetros exigidos nesta Chamada. Para certificação
é obrigatório no mínimo de 75% das palestras.
8- Para Maiores Informações
- Comissão Organizadora: versus.bacabal2018@gmail.com
- Coordenação Nacional do VER-SUS 2017/2018: versus@redeunida.org.br

