PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROJETO VIVÊNCIAS E ESTÁGIOS NA REALIDADE DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE DO BRASIL– CUIABÁ - MT

1- INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA DO EVENTO
O Projeto Vivências e Estágios na Realidade do Sistema Único de Saúde - VER-SUS/Brasil, é um
projeto coordenado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Organização Pan-americana
Pan
de Saúde
(OPAS), Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS), Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde (CONASEMS), Rede Unida e União Nacional
Nacional dos Estudantes (UNE), cujo o intuito é
inserir precocemente os estudantes universitários, residentes, integrantes de movimentos sociais, da área de
saúde e demais áreas, nos serviços públicos de saúde, afim de formar (futuros) trabalhadores
comprometidos
os 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.
Levando em consideração nossa experiência com o VER-SUS,
SUS, que iniciou em 2015, na construção do
1º Seminário VER-SUS
SUS Mato Grosso e que se estende até os dias atuais, na construção de 2 vivências, 1
encontro e na execução de um projeto de extensão – em fase de homologação na UFMT/Cuiabá
UFMT/C
em 2017 –
resolvemos propor o II Seminário VER-Mato
VER
Grosso, abordando o tema “Formação em Saúde para as
Relações Étnico-raciais”,, na intenção de discutir e impulsionar processos de formação nessa perspectiva.

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 Estado/Sociedade no contexto do Direito à saúde;

●

Compreender o conceito ampliado de
d 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 lutas sociais do campo da saúde e de populações
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,
Include
Democrática e
Plural;

●

Provocar no estudante e nos demais participantes o compromisso ético-político
ético político nos 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 Estudantil e em outros Movimentos 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
ão 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;

●

Contribuir para o amadurecimento da prática multiprofissional e interdisciplinar;

●

Favorecer a discussão de campo e núcleo de saberes e da integralidade da atenção em saúde,

●

Impulsionar processos de formação e/ou curricularização das questões de relações etinico-raciais
etinico
nos cursos de saúde.

3- DASVAGAS
15 vagas – coordenação/comissão organizadora e monitoria
15 vagas – palestrantes/comissão científica
120 vagas – participantes (ouvinte e/ou apresentação de trabalho)
150 vagas no total

4- DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
INSCRIÇÃO
ETAPAS

PERÍODO

Período de inscrição site OTICS/VER-SUS
OTICS/VER
– participantes

De 12 a 19 de fevereiro de 2018

Período de inscrição site OTICS/VER-SUS
OTICS/VER
–
monitores

De 12 a 19 de fevereiro de 2018

Comissão e

Período de inscrição site OTICS/VER-SUS
OTICS/VER
– palestrantes

De 12 a 19 de fevereiro de 2018

Período de submissão de trabalhos

De 12 a 19 de fevereiro de 2018

Resultado das inscrições e submissão de trabalhos

03 de março de 2018

Realização do Evento

16 a 18 de
d março de 2018

Envio da prestação de contas pela comissão organizadora

Até 26 de março de 2018

Envio do relatório de avaliação da comissão organizadora

Até 06 de Abril de 2018

5- DO PROCESSO DEINSCRIÇÃO:
Os candidatos precisam fazer a inscrição na plataforma OTICS:
http://www.otics.org.br/estacoes
http://www.otics.org.br/estacoes-de-observacao/versus/inscricoes-seminarios
seminarios; a submissão
de trabalhos ocorrerá,
orrerá, na página do evento
(http://eversusmt.wixsite.com/seminarioversusmt
http://eversusmt.wixsite.com/seminarioversusmt)

6- PERÍODO DO
O SEMINÁRIO:
SEMINÁRIO 16 a 18 de março de 2018, na Universidade Federal de Mato
Grosso, Cuiabá.
7- PROGRAMAÇÃO
DIA

Manhã
redenciamento
8:00 - Credenciamento

Tarde

Noite

14:00 as 17:30 - Mesa- 19:00 as 19:30 - Mesa
redonda:Relações
étnico- de abertura
raciais na formação em
saúde
19:45 as 21:30 Conferência: Relações
Étnico
Étnico-raciais
e Saúde

SEXTA
(16/03/2018)

9:00 as 11:00––Mostra
fotográfica

SÁBADO
(17/03/2018)

8:00 as 11:00 - Mesaredonda: Políticas de Ação
Afirmativa e Inclusão

14:00 as 17:30 - Mesa- 19:00 as 23 - Cultural
redonda: As relações étnicoraciais
na
pesquisa
eExtensão universitária.

08:00
as
12:00
–
apresentação de trabalhos

14:00 as 17:30 – Premiação
de
Trabalhos,
Encaminhamentos,
Encerramento

DOMINGO
(18/03/2018)

8- DaCertificação
Conforme item 4 da Chamada Submissão de Projetos 2017/2018 - Projeto VER-SUS
BRASIL - Seminários no SUS, as inscrições para comissão organizadora, palestrantes e
participantes deverão ocorrer obrigatoriamente na Plataforma OTICS/VER-SUS.
OTICS/VER
Não serão
aceitas inscrições fora dos parâmetros exigidos nesta Chamada.
9- Para MaioresInformações
- Comissão Organizadora:versusrmc.mt@gmail.com
versusrmc.mt@gmail.com
- Coordenação Nacional do VER-SUS
VER
2017/2018: versus@redeunida.org.br

