
 

 

 

 

 

REGULAMENTO DA “I MOSTRA ESTADUAL DE PRÁTICAS DE 

SAÚDE COSEMS RJ/IDEIASUS-FIOCRUZ.” 
 

Este edital estabelece os critérios para a inscrição e premiação de 

experiências na I MOSTRA ESTADUAL DE PRÁTICAS DE SAÚDE 

COSEMS RJ/IDEIASUS-FIOCRUZ, a ser realizada no dia 12 de 

fevereiro de 2019, durante o V Congresso das Secretarias Municipais de 

Saúde do Estado do Rio de Janeiro, em Niterói, RJ.  

 

OBJETIVOS 

 Propiciar o intercâmbio de experiências municipais bem 

sucedidas no SUS; 

 Estimular, fortalecer e divulgar as ações de municípios que 

inovam nas soluções visando à garantia do direito à saúde;  

 Dar visibilidade às práticas de saúde na abrangência da gestão 

local, segundo a realidade dos territórios; 

 Promover um espaço para a troca de experiências e reflexões 

sobre a gestão e organização de serviços de saúde. 

 

DA SELEÇÃO E INSCRIÇÃO DOS TRABALHOS  

 

 Serão selecionados 39 trabalhos para participação na Mostra, nas 

modalidades ORAL e PÔSTER;  

 Serão disponibilizadas 9 vagas para apresentação oral, sendo 1 

por cada região de saúde e até 30 vagas para apresentação em 

pôster/banner (de todo o estado);  



 

 Serão considerados trabalhos das Secretarias Municipais de 

Saúde e Regiões de Saúde;  

 NÃO serão aceitos os trabalhos já APRESENTADOS nos 

seguintes eventos: RODAS DE PRÁTICAS IDEIASUS-FIOCRUZ 

no ano de 2018, OFICINA IDEIASUS PRÉ CONGRESSO 

ABRASCO – 2018 e MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS – 2018 

(Congresso CONASEMS).  

 A seleção se dará pelo COSEMS RJ e IDEIASUS-FIOCRUZ, 

através de uma Comissão designada para tal, que definirá em 

qual modalidade (ORAL ou PÔSTER) o trabalho será 

classificado, a partir dos critérios de avaliação descritos nesse 

edital.  

 O autor principal/responsável dos trabalhos aprovados para 

apresentação oral ou pôster estará automaticamente inscrito no 

Congresso. 

 As inscrições do trabalho devem ser realizadas no período de 10 

de janeiro de 2019 a 25 de janeiro de 2019;  

 As inscrições dos trabalhos devem ser realizadas da seguinte 

forma: 

- através do email: mostra.cosemsrj@gmail.com, em formulário 

específico (Vide anexo 1) e, também 

- inscrição na plataforma IdeiaSUS (www.ideiasus.fiocruz.br); 

 

Na Plataforma IdeiaSUS, os autores deverão preencher os seguintes campos 

para viabilizar a inscrição: 

 Escolha da categoria da prática; 

 Identificação da instituição: nome e tipo de organização; website (insira 

neste espaço o email do autor e o website da instituição, caso houver); 

responsável pelo cadastramento da prática (insira nesse espaço os 

nomes do autor e coautores); 

http://www.ideiasus.fiocruz.br/


 

 Identificação da prática:  

- nome 

- problema central abordado (no mínimo 200 caracteres) 

- descrição (no mínimo 400 caracteres) 

- escolha do tema (selecionar item correspondente) 

- palavras-chave (selecionar itens correspondentes) 

 Definição do andamento da prática: condição atual da prática/solução 

(selecionar: em andamento, interrompida, concluída); 

 Período de execução (mês e ano): início e fim; 

 Situação da prática/solução (selecionar: patenteada, certificada, 

premiada, não possui); 

 Quais as vantagens conseguidas: a implantação da prática/solução trouxe 

inovação ou produto (selecionar: sim ou não);  

 Resultados: preencher com os benefícios, inovações, lições de 

implementação da prática/solução; (no mínimo 300 caracteres). 

 Quais recomendações você faria: para quem? (subsidiar gestores e/ou 

para reaplicação da prática/solução) descrição da recomendação; (no 

mínimo 300 caracteres). 

 Onde essa prática foi aplicada: estado, endereço com CEP, cidade, região 

(inserir SUDESTE), bioma (inserir Mata Atlântica); 

 Imagens e Arquivos: insira, se possível, uma imagem da prática; 

 Ao finalizar, clique em ENVIAR.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Os trabalhos enviados em outro formato e/ou email e não inscritos no 

IdeiaSUS  NÃO serão aceitos; 

 

 Os resultados dos trabalhos selecionados para Apresentação ORAL e 

PÔSTER serão divulgados no dia 01 de fevereiro de 2019, por email, aos 

inscritos na Mostra, com posterior divulgação na página do COSEMS RJ 

e na plataforma IDEIASUS. 

 

DAS TEMÁTICAS DAS EXPERIÊNCIAS 

 

As temáticas estão relacionadas no Anexo 2  deste Edital. 

 

DA RESPONSABILIDADE DOS AUTORES DE TRABALHOS 

SELECIONADOS 

 

 Os trabalhos selecionados na modalidade APRESENTAÇÃO 

ORAL serão apresentados no dia 12 de Fevereiro de 2019, a 

partir das 13h, cabendo a cada responsável pela inscrição do 

trabalho, a indicação de um autor para apresentação do mesmo;  

 Os trabalhos selecionados para APRESENTAÇÃO ORAL 

deverão seguir o modelo/template estabelecido pela Comissão 

Organizadora, o qual será enviado por email, mediante aprovação 

dos trabalhos; 

 Os trabalhos selecionados na modalidade APRESENTAÇÃO EM 

PÔSTER ficarão expostos durante as atividades do congresso 

nos dias 12 e 13 (até às 15h), em local específico. É de 

responsabilidade de cada autor entregar seu pôster para a 

organização do evento (na sede do COSEMS RJ: Rua México, 

128, sobreloja 1, sala 17, Centro, Rio de Janeiro), até o dia 

11/02/19, às 12h.  



 

 É de responsabilidade do município sede do trabalho apresentado 

na modalidade PÔSTER, a retirada do referido material até às 15h 

do dia 13/02/19. 

 A confecção do banner para apresentação em pôster é de 

responsabilidade de cada autor/responsável por trabalho e/ou sua 

respectiva secretaria municipal de saúde. O banner deve medir 

0,80 x 1,20 cm. (Vide modelo no anexo 4).  

 O cronograma da APRESENTAÇÃO ORAL será encaminhado, 

por email, aos autores dos trabalhos selecionados; 

 

DAS ORIENTAÇÕES SOBRE AS DESPESAS DE AUTORES OU 

RESPONSÁVEIS PELA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NA 

MOSTRA 

 

 APRESENTAÇÃO ORAL 

O autor principal ou responsável pela apresentação terá direito a 

hospedagem e alimentação para participação nas atividades do 

congresso, nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2019;  

 

As demais despesas pessoais (frigobar, transporte...) NÃO serão 

custeadas pelo COSEMS RJ. 

 

 APRESENTAÇÃO EM PÔSTER 

O autor principal ou responsável pelo trabalho terá direito a 

participação nas atividades do Congresso, nos dias 12 e 13 de 

fevereiro de 2019, com direito à alimentação; 

  

As demais despesas pessoais (hospedagem, transporte...) NÃO 

serão custeadas pelo COSEMS RJ. 

 



 

 

DA DINÂMICA DAS APRESENTAÇÕES 

 

APRESENTAÇÃO ORAL 

 Os trabalhos serão apresentadas, de 13h as 17h, em dois blocos, 

sendo o primeiro com 4 práticas das regiões de saúde e, o 

segundo, com 5 práticas, totalizando 9 trabalhos em 

apresentação oral; 

 Após a apresentação de cada bloco será destinado tempo para 

comentários dos especialistas convidados e abertura para o 

debate; 

 Cada apresentação deve respeitar o tempo máximo de 15 

minutos;  

 Os trabalhos deverão ser apresentados em PowerPoint, conforme 

modelo a ser enviado pela Comissão Organizadora, aos 

selecionados. A apresentação poderá ser complementada pelo 

uso de outra tecnologia, desde que não ultrapasse o tempo 

estipulado (15 minutos).  

 No caso de uso de imagens de pessoas, é necessário ter 

autorização dos atores envolvidos, conforme anexo 3.  

 

APRESENTAÇÃO EM PÔSTER 

 

 O autor/responsável deverá manter-se presente junto ao pôster, 

para eventuais comentários e explicações sobre o trabalho, aos 

visitantes da exposição, no período de 16:30h às 17h, do dia 

12/02/19;  

 

 

 



 

 Será realizada nesse espaço, roda de conversa sobre práticas da 

modalidade pôster, em até 5 práticas convidadas pela Comissão 

Organizadora da Mostra. 

 

DOS CERTIFICADOS 

Os certificados dos autores e coautores de trabalhos da Mostra I 

MOSTRA ESTADUAL DE PRÁTICAS DE SAÚDE COSEMS 

RJ/IDEIASUS-FIOCRUZ serão disponibilizados pelo COSEMS RJ, 

posteriormente ao Congresso.  

 

DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

 Os trabalhos serão avaliados por uma banca de 4 (quatro) 

avaliadores, membros da Comissão Organizadora da Mostra.  

 As experiências serão pontuadas pelos avaliadores nos seguintes 

termos: 

- a nota atribuída por cada avaliador pode variar entre 0 e 100 pontos, 

da seguinte forma: 

a) Relevância e Aplicabilidade – 20 pontos 

b) Ampliação do Acesso – 20 pontos 

c) Coordenação do Cuidado em Rede – 20 pontos 

d) Caráter Inovador – 20 pontos 

e) Alinhamento às Diretrizes do SUS – 20 pontos 

 

 A média das 4 notas (uma por avaliador) apontará a classificação 

por modalidade (ORAL e PÔSTER) para apresentação do 

trabalho, conforme vagas disponíveis. 

 No caso de empate serão utilizados como critérios de desempate, 

sucessivamente: 

 



 

a) maior nota no item relevância e aplicabilidade; 

b) maior nota no item ampliação do acesso; 

c) maior nota no item coordenação do cuidado em rede; 

d) maior nota no item caráter inovador; 

e) maior nota no item alinhamento às diretrizes do SUS  

 

DA PREMIAÇÃO DA MODALIDADE APRESENTAÇÃO ORAL 

 

 Serão selecionados 3 (três) trabalhos a serem premiados entre os 

9 (nove) trabalhos apresentados na modalidade 

APRESENTAÇÃO ORAL, em 1º, 2º e 3º lugares; 

 A escolha dos premiados se dará durante a apresentação dos 

trabalhos, por Comissão instituída para tal fim e composta por 

convidados de instituições parceiras; 

 Será constituída uma comissão julgadora para seleção dos 

trabalhos a serem premiados na APRESENTAÇÃO ORAL; 

 O trabalho classificado em 1º lugar, será contemplado com a 

inscrição, hospedagem e transporte aéreo, de até 2 autores,  para 

o próximo Congresso Nacional de Secretarias Municipais de 

Saúde, a ser realizado no mês de julho/2019, em Brasília – DF.   

 Os trabalhos classificados em 2º e 3º lugares serão contemplados 

com a inscrição para o próximo Congresso Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde, a ser realizado no mês de 

julho/2019, em Brasília – DF.   

 

 

 

 

 

 



 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 O COSEMS RJ e o IDEIASUS/FIOCRUZ nomearão a Comissão 

Organizadora da “I MOSTRA ESTADUAL DE PRÁTICAS DE SAÚDE 

COSEMS RJ/IDEIASUS-FIOCRUZ”; 

 

 O COSEMS RJ e o IDEIASUS/FIOCRUZ nomearão a Comissão 

Julgadora da Premiação da Apresentação Oral que será composta por 

convidados de instituições parceiras;  

 

 Os integrantes da Comissão Organizadora, não poderão ter trabalhos 

inscritos na Mostra, seja como autor principal ou co-autor;  

 

 A resolução com a nomeação da Comissão Organizadora terá publicidade 

através do Portal do COSEMS RJ: www.cosemsrj.org.br e do portal do 

IDEIASUS/FIOCRUZ: ideiasus.fiocruz.br; 

 

 Este edital será amplamente divulgado e publicado nos sites do COSEMS 

RJ e IDEIASUS/FIOCRUZ; 

 

 Outras questões relacionadas à MOSTRA serão resolvidas pela 

Comissão Organizadora. 

 

 Contatos para esclarecimentos: 

IDEIASUS/FIOCRUZ: (21) 3882-9032 

COSEMS RJ: (21) 2240-3763 

 
Rio de Janeiro, 10 de Janeiro de 2019. 

 

 

 

http://www.cosemsrj.org.br/

