MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA

Edital 01/2013 – Edital de Seleção Pública de Experiências e Estudos em
Gestão Estratégica e Participativa em Saúde

A Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP) do Ministério da Saúde
(MS) torna público o EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE EXPERIÊNCIAS E
ESTUDOS EM GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA EM SAÚDE, integrando
a programação da “Segunda Mostra Nacional de Experiências em Gestão Estratégica
e Participativa no Sistema Único de Saúde - II EXPOGEP” que será realizada no
período de 02 a 06 de fevereiro de 2014, em Brasília-DF. Convida pesquisadores,
gestores, trabalhadores da saúde e representantes de movimentos sociais e de
entidades componentes do Sistema Único de Saúde (SUS) a apresentarem seus
relatos de experiências, estudos e pesquisas, conforme abaixo descrito.
1. Da autorização
1.1 O presente edital não envolve qualquer repasse de recursos a terceiros, sendo
voltado apenas para a seleção dos trabalhos para a II EXPOGEP e a formação de
Banco de Experiências Exitosas em Gestão Estratégica e Participativa.
1.2 A seleção dos trabalhos para a II EXPOGEP será realizada conforme os critérios
de seleção deste edital, e integrará um Banco de Experiências Exitosas em Gestão
Estratégica e Participativa, que ficará à disposição dos interessados na Secretaria de
Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, em Brasília-DF.
2. Objetivo
2.1 Promover espaço de reconhecimento, visibilidade e divulgação das experiências
de implementação de políticas, projetos e ações relacionadas à Gestão Estratégica e
Participativa no SUS em âmbito nacional, estadual, regional e municipal, assegurando
espaços de debate, intercâmbio e articulação nacional e internacional, na avaliação da
implementação das ações nesta temática.
3. Promoção
3.1 A II EXPOGEP será realizada em cumprimento à missão institucional de promover
a Gestão Estratégica e Participativa no SUS, por meio do fortalecimento dos
mecanismos de escuta e participação social, da promoção da equidade em saúde, do
controle social, da informação e tecnologia em saúde, da transparência e auditoria e
da articulação interfederativa.
3.2 São parceiros desta II EXPOGEP:
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Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde;
Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS/OMS-Brasil;
Conselho Nacional de Saúde (CNS);
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS);
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS); e
Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO)
4. Dos eixos temáticos

4.1 Poderão ser inscritos trabalhos em Gestão Estratégica e Participativa no SUS,
contextualizadas em um ou mais dos cinco Eixos Temáticos:
1.
2.
3.
4.
5.

Transparência e Controle na Gestão Pública;
Governança e Regionalização em Saúde;
Escuta e Participação Social;
Mobilização Social: Direito à Saúde, Diversidade e Participação Social; e
e-Saúde e Informação.
5. Das modalidades de inscrição de trabalhos

5.1 Serão aceitos trabalhos, somente em língua portuguesa, nas seguintes
modalidades:
a) Relato de experiência; e
b) Estudos e pesquisas.
5.2 A modalidade “Relato de experiência” destina-se a sínteses relacionadas à
implementação de políticas, projetos e ações contextualizadas nos diversos eixos
temáticos da II EXPOGEP.
5.3 A modalidade “Estudos e pesquisas" refere-se a trabalhos de conclusão de curso,
dissertações de mestrado, teses de doutorado e artigos acadêmicos que visam
aprimorar a produção de conhecimento em Gestão Estratégica e Participativa e que
estejam contextualizados nos eixos temáticos da II EXPOGEP.
6. Dos formatos de apresentação dos trabalhos
6.1 No ato de inscrição, após definição da Modalidade de Participação, o participante
deverá indicar o formato de apresentação de seu trabalho, podendo ser:
a) Apresentação oral; ou
b) Apresentação em pôster.
6.2 Os trabalhos inscritos em formato de apresentação oral destinam-se a sessões
temáticas organizadas, com apresentação em horário e local definidos pela Comissão
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Organizadora, sendo destinado tempo máximo de 15 minutos de exposição. Deverão
conter:
a) No caso de relato de experiência : Resumo máximo de 3.000 (três mil)
caracteres contendo título, introdução, justificativa, objetivos, descrição sucinta,
resultados e/ou recomendações da experiência; e Trabalho completo com no
máximo 12.000 (doze mil) caracteres; e
b) No caso de estudos e pesquisas: Resumo máximo de 3.000 (três mil)
caracteres contendo título, introdução, justificativa, objetivos, metodologia,
resultados, considerações finais e referências bibliográficas de acordo com as
Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 6023/2002; e
Trabalho completo com no máximo 12.000 (doze mil) caracteres.
6.3 Os trabalhos inscritos para a apresentação em pôster destinam-se as sessões
temáticas organizadas, com apresentação em horário próprio a ser definido pela
Comissão Organizadora. Deverão conter:
a) No caso de relato de experiência : Resumo máximo de 3.000 (três mil)
caracteres contendo título, introdução, justificativa, objetivos, descrição sucinta,
resultados e/ou recomendações da experiência; e Trabalho completo com no
máximo 12.000 (doze mil) caracteres; e
b) No caso de estudos e pesquisas: Resumo máximo de 3.000 (três mil)
caracteres contendo título, introdução, justificativa, objetivos, metodologia,
resultados, considerações finais e referências bibliográficas de acordo com as
Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 6023/2002; e
Trabalho completo com no máximo 12.000 (doze mil) caracteres.
7. Da participação
7.1 A inscrição das experiências na II EXPOGEP é aberta e gratuita para gestores,
trabalhadores da saúde, movimentos sociais, estudantes, pesquisadores, educadores,
artistas populares e usuários do SUS com trabalhos relacionados a qualquer um dos 5
eixos descritos (item 4.1) apresentados com base no disposto neste Edital.
7.2 As inscrições de trabalhos na II EXPOGEP estarão abertas no período de 27 de
setembro a 27 de novembro de 2013, e devem ser feitas no sítio eletrônico
http://www.saude.gov.br/expogep por meio de formulário próprio.
7.3 A inscrição dos trabalhos será realizada somente por meio do referido formulário
eletrônico, não sendo aceitas de forma alguma propostas de trabalhos encaminhadas
por fax, e-mail ou correio.
7.4 É indispensável informar na ficha de inscrição os seguintes documentos:
a) Nome completo do autor principal
b) Nome completo dos co-autores
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c) Número do RG do autor principal
d) Número do CPF do autor principal
e) Endereço residencial do autor principal
f) End. Residencial:
Bairro:
Cidade:
g) Instituição (facultativo)
h) e-mail
i) Telefone comercial (facultativo)
j) Telefone celular
k) Telefone residencial
l) Aeroporto de Origem
m) Informar casos de necessidades especiais

UF:

CEP:

7.5 Não será exigida comprovação/certificados referente à escolaridade e/ou formação
profissional dos autores\co-autores de trabalhos na II EXPOGEP.

7.6 É vedada a inscrição de trabalhos por parte dos integrantes da Comissão
Organizadora e da Comissão de Avaliação na II EXPOGEP.
8. Seleção dos trabalhos
8.1 A seleção de trabalhos será realizada de maneira objetiva e impessoal, não
havendo identificação nominal do participante no trabalho a ser avaliado.
8.2 A seleção dos trabalhos por Eixo Temático será realizada pela Comissão de
Avaliação e totalizará até 80 pontos, referente às experiências melhores classificadas,
conforme os seguintes critérios:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Relevância da experiência ou do estudo para as políticas, projetos e ações em
Gestão Estratégica e Participativa no SUS: 0 a 15 pontos.
Capacidade de demonstrar efetivos impactos sociais, avanços e desafios
relacionados à experiência ou estudo: 0 a 15 pontos.
Replicabilidade da experiência ou estudo: 0 a 15 pontos.
Caráter inovador em relação ao público-alvo, à metodologia, aos processos e/ou
às tecnologias aplicadas às temáticas: 0 a 15 pontos.
Clareza e objetividade na apresentação escrita: 0 a 10 pontos.
Alinhamento ao(s) eixo(s) temático(s): 0 a 10 pontos.

8.3 Serão selecionados 42 (quarenta e dois) trabalhos por Eixo Temático para
Apresentação Oral, totalizando 210 (duzentos e dez) trabalhos nesta modalidade.
8.4 Serão selecionados 140 (cento e quarenta) trabalhos por Eixo temático para
Apresentação em Pôster, totalizando 700 (setecentos) trabalhos nesta modalidade.
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8.5 Os trabalhos inscritos para Apresentação Oral e não selecionados nesta
modalidade, poderão ser convidados a realizar Apresentação em Pôster, após a
seleção realizada pela Comissão Avaliadora.
8.6 Serão considerados eliminados os trabalhos que:
a.
b.
c.

Não estiverem apresentados de acordo com os critérios e exigências definidos
neste Edital;
Não atenderem às diligências complementares solicitadas pela Comissão de
Avaliação;
Estiverem em desacordo com os princípios e diretrizes do SUS.
9. Comissão de avaliação

9.1 A Comissão de Avaliação será formada por 04 (quatro) membros em cada eixo
temático no total de 20 (vinte) membros de reputação ilibada, formação e notórios
conhecimentos nas temáticas, designados por ato do Secretário de Gestão Estratégica
e Participativa do Ministério da Saúde. A Comissão tem a finalidade de examinar a
pertinência dos trabalhos com relação aos critérios descritos no presente Edital,
avaliar e apresentar relatórios com a lista de trabalhos selecionados.
9.2 A Comissão apresentará uma lista final com os trabalhos selecionados:
a.
b.

42 (quarenta e dois) trabalhos por Eixo temático para Apresentação Oral
totalizando 210 (duzentos e dez) trabalhos nesta modalidade; e
140 (cento e quarenta) trabalhos por Eixo temático para Apresentação em Pôster
totalizando 700 (setecentos) trabalhos nesta modalidade.

9.3 Os membros da Comissão de Avaliação desenvolverão os trabalhos de forma
voluntária e considerada de alta relevância pública, tendo eventuais despesas de
deslocamento, alimentação e hospedagem custeadas pela SGEP.
10. Da Apresentação de Trabalhos
10.1 O apresentador do trabalho de Apresentação Oral contará com estrutura de
computador e projetor.
10.2 O apresentador do trabalho deverá verificar, com antecedência,
formatos/programas disponíveis para a exposição na II EXPOGEP.

os

11. Da Premiação

11.1 Os autores e co-autores dos trabalhos participantes da II EXPOGEP, seja na
modalidade oral ou pôster, farão jus a um certificado.
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11.2 O grupo, organização, instituição, movimento popular ou entidade, autora da
experiência, caso haja, fará jus a certificado.
11.3 Em caso de aprovação para o formato de apresentação oral, a SGEP custeará
passagem, hospedagem e alimentação de somente 01 um (a) autor(a) da
experiência, o(a) qual que deverá estar indicado(a) no ato da inscrição como
apresentador(a) do trabalho.
11.4 Em caso de aprovação da experiência para apresentação no formato Pôster, a
SGEP custeará somente hospedagem e alimentação de 01 um (a) autor(a) da
experiência, que deverá estar indicado(a) como apresentador(a) no ato da
inscrição.
12. Do Calendário de Recebimento e Seleção de Trabalhos

12.1 Os trabalhos encaminhados para participar do presente edital deverão observar
os prazos previstos abaixo:
Etapas de Seleção de Trabalhos do Edital
de Seleção Pública de Experiências e
Estudos em Gestão Estratégica e
Participativa em Saúde

Cronograma

Lançamento do Edital

30 de setembro

Período de inscrição

30 de setembro a 27 de novembro

Avaliação dos trabalhos

De 28 de novembro a 06 de
dezembro

Publicação da Seleção de trabalhos
participantes da II EXPOGEP no site

06 de dezembro

Prazo para Recursos

De 09 a 13 de dezembro

Período de Avaliação de Recursos

De 14 a 18 de dezembro

Resultado da Avaliação de Recursos

19 de dezembro

Publicação da Seleção de trabalhos
participantes da II EXPOGEP no DOU.

Até 20 de dezembro

Contato com os autores dos trabalhos

Até 20 de dezembro
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selecionados
13. Das disposições finais

13.1 A inscrição dos trabalhos em qualquer das modalidades previstas implica na
aceitação das normas estabelecidas para a II EXPOGEP, contidas neste Edital e em
outros a serem publicados de forma complementar ou retificadora, e/ou comunicados
da Comissão Organizadora aos inscritos.
13.2 É de inteira responsabilidade dos inscritos ler atentamente este Edital,
acompanhar todos os atos e comunicados referentes à II EXPOGEP, por meio do
endereço eletrônico http://www.saude.gov.br/expogep
13.3 Os prazos para interposição de recursos relacionados à seleção de experiências,
análise e publicação de resultados dos recursos, fica estabelecido conforme item 12.1.
Decorridos os prazos, a divulgação do resultado de seleção será disponibilizada no
endereço eletrônico do evento.
13.4 As datas definidas neste Edital poderão ser alteradas, desde que amplamente
divulgadas em tempo hábil.
13.5 A Comissão Organizadora é a instância máxima de recursos, cabendo a esta a
resolução dos casos não previstos neste Edital.
13.6 O resultado final da II EXPOGEP será homologado pelo Secretário de Gestão
Estratégica e Participativa do MS e divulgado no endereço eletrônico
http://www.saude.gov.br/expogep
13.6 O Ministério da Saúde tem a prerrogativa de publicar os trabalhos selecionados,
periodicamente, bem como em qualquer idioma, por qualquer forma ou processo, em
conjunto ou separado, os trabalhos selecionados para a II EXPOGEP. Os autores
farão cessão dos direitos autorais dos trabalhos selecionados ao Ministério da Saúde.
13.7 Esclarecimentos acerca deste Edital poderão ser obtidos por correio eletrônico
expogep@saude.gov.br.

_________________________________
Luiz Odorico Monteiro de Andrade
Secretário de Gestão Estratégica e Participativa
Ministério da Saúde

