SEMINÁRIO VER-SUS
PROCESSO DE SELEÇÃO DO PROJETO VIVÊNCIAS E ESTÁGIOS NA REALIDADE DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE DO BRASIL (SÃO LUIS/ MARANHÃO)

1- INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA DO EVENTO
O Maranhão faz parte dos avanços do VER-SUS com vivências entre 2004 e 2005 no
município de São Luís, capital do estado. Passou por um hiato de 10 anos, quando houve uma
retomada das atividades no Maranhão em 2014: a união de estudantes resultou na construção de
uma vivência em julho do dado ano, o que motivou nos anos uma capilarização de outras vivências
e uma descentralização do projeto pelo estado (tivemos vivência em Bacabal, São José de Ribamar
e Imperatriz – além de um seminário neste último) após essa retomada. Algo que um pequeno
grupo de estudantes reiniciou na local, atingiu mais de 300 pessoas pelo estado todo e fora dele.
Em sua Segunda Edição o Seminário na cidade de São Luís o evento pretende reunir
participantes do Projeto Estágios e Vivências na Realidade do Sistema Único de Saúde (VER-SUS),
assim como outros sujeitos (profissionais, acadêmicos, usuários e organizações governamentais e
não-governamentais) interessados além de outros segmentos interessados em estabelecer um
diálogo horizontal e crítico sobre o Sistema Único de 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 Estado/Sociedade no contexto do Direito à saúde;

•

Compreender o conceito ampliado de saúde;

3- Facilitar a compreensão e promover discussão a respeito da lógica de funcionamento do
SUS, seus princípios e diretrizes;
4- 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;
5- 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;
6- Estimular a inserção dos estudantes no Movimento Estudantil e em outros Movimentos
Sociais;
7- Sensibilizar individualmente cada ator social, de forma que possa incrementar os
processos de transformação quando de volta ao seu local de inserção social;
8- Estimular a atuação no controle social em saúde;
9- 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;

10- Contribuir para o amadurecimento da prática multiprofissional e interdisciplinar;
11- Favorecer a discussão de campo e núcleo de saberes e da integralidade da atenção em
saúde.
12- DAS VAGAS
 Comissão Organizadora – 22 pessoas fazem parte da comissão organizadora
 Palestrantes – 18 palestrantes
 Participantes – 200 pessoas

13- DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO:
Período de inscrição site OTICS/VER-SUS – participantes: De 08/05 a 15/05/2018
14- DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO:
Os candidatos precisam fazer a inscrição na plataforma OTICS:
http://www.otics.org.br/estacoes-de-observacao/versus/inscricoes-seminarios

15- PERÍODO DO SEMINÁRIO:
Período: 25 e 26 de Maio de 2018
16- PROGRAMAÇÃO
25 de Maio de 2018 (sexta)
Manhã
Mesa redonda: “As atuais políticas de saúde das populações em situação de vulnerabilidade”
●

População LGBT

●

População de rua

Palestra: “O impacto da Reforma psiquiátrica no Estado do Maranhão – Desafios, fortalezas e novas
perspectivas”.

Tarde
14:30-15:30 Roda de Conversa: “Casa de apoio NINAR e Centro DIA: Experiências Exitosas da equipe
interdisciplinar no atendimento às pessoas com deficiência”

15:40- 17:30 Mesa Redonda:” Corporativismo de categorias profissionais: como isso afeta a saúde pública?”

26 de Maio de 2018 (sábado)

Manhã
8:30-9:30 Roda de Conversa:” Perspectivas do Projeto VER-SUS para a formação de militantes e
profissionais no SUS”
9:30-10:30 Mesa Redonda: “Nova Política de Atenção Básica: Política de desmonte do Sistema Único de
Saúde?”

10:30-11:30 Palestra: “Ressocializar também é saúde: como vive a atual população carcerária no
Maranhão?”

17- 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.
18- Para Maiores Informações
- Comissão Organizadora: seminarioversusslz@gmail.com ou pelo nosso Instragram
seminarioversus ou ainda pelo nosso facebook
https://www.facebook.com/events/186468538670632/?notif_t=plan_user_joined&notif_id=152
5445811773528
- Coordenação Nacional do VER-SUS 2017/2018: versus@redeunida.org.br

