SEMINÁRIO VER-SUS
PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROJETO VIVÊNCIAS E ESTÁGIOS NA REALIDADE DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE DO BRASIL – RONDONÓPOLIS, MT
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INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA DO EVENTO
O Terceiro Seminário de Mato Grosso surge da necessidade de dialogar sobre as ações em

saúde no Sistema Único de Saúde da Região Sul. Promovendo um movimento necessário de
aproximação entre ensino-serviço no compartilhamento das experiências desenvolvidas na
Universidade Federal de Mato Grosso e no âmbito das unidades de saúde da região.
Além disso, levando em consideração apenas Rondonópolis, temos aproximadamente
quarenta Unidades de Saúde da Família, cinco Centros de Saúde, duas Policlínicas, Hospital
Regional, Santa Casa, Pronto atendimento Municipal, e cerca de 220 mil habitantes. Cada espaço
recebendo acadêmicos dos cursos de graduação em enfermagem, medicina e psicologia, além dos
quarenta e quatro residentes dos dois programas de residência da UFMT. Produzindo mudanças,
estimulando processos de educação permanente, fortalecendo o Sistema Único de Saúde.
Considerando essa realidade pretendemos com o Seminário do VERSUS, compartilhar
saberes, novas possibilidades de intervenção, tencionar novos olhares críticos-reflexivos sobre
usuário-comunidade-governo. Diante dessa proposta, abordar estratégias educacionais inovadoras,
discutir território em toda sua complexidade (social, ambiental, cultural e econômica), observar as
possíveis intervenções efetivadas pelos diferentes projetos aplicativos desenvolvidos para Regional
Sul, descobrir novas possibilidades de intervenção e promover um espaço de diálogo e construção
de aprendizagem.
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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 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,
Democrática e Plural;



Provocar no estudante e nos demais participantes o compromisso 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 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;



Compartilhar as experiências regionais de ação/intervenção no sistema de saúde;



Estimular o uso de ferramentas de gestão da clínica, tensionado a mudança do modelo
assistencial, para um modelo que valorize o sujeito e suas necessidades de saúde;



Apoiar na construção de ferramentas de análise e intervenção no território;



Possibilitar a construção de um novo olhar para o território e com isso a ressignificação das
práticas em saúde.
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DAS VAGAS
Comissão Organizadora – 30 vagas
Ministrantes de Minicursos – 20 vagas
Palestrantes – 05 vagas
Participantes – 150 vagas

DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO

04/05/2018 A 04/06/2018 na plataforma OTICS/VERSUS.

DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO

Os candidatos precisam fazer a inscrição na plataforma OTICS:
http://www.otics.org.br/estacoes-de-observacao/versus/inscricoes-seminarios
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PERÍODO DO SEMINÁRIO
07/06/2018 A 09/06/2018
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PROGRAMAÇÃO

ATIVIDADE
18h00min: Mesa de Abertura em Defesa do
SUS
18h30min: Apresentação Cultural - Dança e
Canto
19h00min: Mesa Redonda - Utilização de
narrativas e foto narrativas para estimular
processos de ensino-aprendizagem
20h30min: Chá com Bolo
07h30min: Palestra - SOAComunidade:
identificando os dados subjetivos, objetivos,
avaliação e as condutas com a comunidade
09h00min: Chá com Bolo
09h30min: Debate – SOAComunidade
10h30min: Vídeo de Reflexão
10h40min: Avaliação no Mural de Palavras
Intervalo
13h30min: Compartilhando experiências
exitosas no SUS
15h00min: Chá com Bolo
15h30min: Grito em Defesa do SUS com
gravação em vídeo
07h30min às 11h30min
13h30min às 17h30min
- Minicurso I: Ferramentas de Gestão da Clínica
- Foto Mensagem e Chá com Bolo

DATA
07/06/2018

08/06/2018

09/06/2018

07h30min às 11h30min
13h30min às 17h30min
- Minicurso II: Método Altadir de Planificação
Popular
- Foto Mensagem e Chá com Bolo

07h30min às 11h30min
13h30min às 17h30min
- Minicurso III: Itinerário Terapêutico e
Entrevista Narrativa
- Foto Mensagem e Chá com Bolo
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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.
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Para Maiores Informações

 Comissão Organizadora: graduasus.pet@gmail.com / (66) 3410-4004
 Coordenação Nacional do VER-SUS 2017/2018: versus@redeunida.org.br

