SEMINÁRIO VER-SUS
PROCESSO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DO PROJETO VIVÊNCIAS E
ESTÁGIOS NA REALIDADE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO BRASIL URUGUAIANA/RS

1- INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA DO EVENTO
Incentivar reflexão acerca do processo VER-SUS/Brasil na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, estimular as
comissões organizadoras que já realizaram VER-SUS em outros momentos, a refletirem sobre os objetivos do
projeto, acerca da defesa e do fortalecimento do Sistema Único de Saúde.
Propõem-se enquanto inciativa do Programa de Educação Tutorial Práticas Integradas em Saúde Coletiva (PETPISC) e do Grupo de Pesquisa Laboratório de Práticas Integradas em Saúde Coletiva (LaPISC).
Visamos para esse projeto trazer conhecimento a cerca da formação em saúde, das residências em saúde e do
Programa Mais Médico, que faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema
Único de Saúde, sempre no contexto de valorização do Sistema Único de Saúde (SUS).

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 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.

3- DAS VAGAS
•
•
•

Comissão Organizadora – 20 VAGAS
Palestrantes – 10 VAGAS
Participantes – 120 VAGAS
Total: 150 vagas

4- DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO: de 01 à 31 de março de 2018

5- DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO:
Os candidatos precisam fazer a inscrição na plataforma OTICS:
http://www.otics.org.br/estacoes-de-observacao/versus/inscricoes-seminarios

6- PERÍODO DO SEMINÁRIO: dias 11 e 12 de abril de 2018
7- PROGRAMAÇÃO
11/04 Quarta-feira
07h:30min - 08h:30min: Credenciamento - Recepção e distribuição de material
08h:30min – 10h:00min Roda de conversa 1
Análise de Conjuntura: os desafios ao fortalecimento do SUS e o papel da Universidade
10h – 10h:30min – Intervalo
10h:30min – 12h:00min Roda de conversa 2
Vivenciando o SUS: a história dos estágios de vivência e sua relação com a mudança na
formação em saúde
14:00-15:30 Roda de conversa 3
Diversidade e inclusão universitária: políticas educacionais e realidade social
15:30-16:00 Coffee Break
16h:00min-18h:00min - Roda de conversa 4
Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEAB): o pluralismo cultural universitário
e Práticas Integradas em Saúde Coletiva (PISC) e suas relações com o SUS

12/04 Quinta-feira
08h:30min – 10h:00min Roda de conversa 5
Atenção Básica: programa Mais Médicos, ESF, Nasf e DANTES no fortalecimento da
atenção básica da fronteira oeste
10h – 10h:30min - Intervalo
10h:30min – 12h:00min Apresentação de Trabalhos
- Modalidade pôster

14h:00min-15h:30min: Roda de conversa 7
Dialogando com o Conselho Municipal de Saúde: o papel do controle social na formação e
no SUS
15:30-16:00 Coffee Break
16h:00min-18h:00min
Apresentação de Trabalhos
- Modalidade pôster
Encerramento

8- Da Certificação
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. Não serão
aceitas inscrições fora dos parâmetros exigidos nesta Chamada.
9- Para Maiores Informações
- Comissão Organizadora: versuspampa@gmail.com
- Coordenação Nacional do VER-SUS 2017/2018: versus@redeunida.org.br

