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I – APRESENTAÇÃO
Acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2015, a I Mostra Municipal de
Barra do Garças, envolvendo a Secretaria Municipal de Saúde, Escritório Regional de
Saúde de Barra do Garças (ERSBG) e as Universidades Públicas (UFMT e UNEMAT)
e Privadas (UNIVAR) com Curso na área da Saúde.
A realização conjunta do evento tem como objetivo estimular profissionais da
saúde pública, gestores, estudantes, docentes e pesquisadores, estimulando a
criatividade e a socialização de produção cientifica de experiências bem sucedidas, com
seus avanços e resultados de programas e atividades de rotina no âmbito do SUS, metas
atingidas, melhoria dos indicadores de saúde, entre outras, além de oportunizar a troca
de experiência no ensino-serviço.
A Mostra é um espaço para promover discussão sobre a integralidade das ações
diante de medidas preventivas de promoção à saúde, além de celebrar a importância das
relações interpessoais no contexto da saúde.
II – OBJETIVOS

Divulgar em âmbito Municipal as experiências exitosas nos diversos eixos
temáticos para promover a integração dos profissionais que atuam nestas áreas.
Promover espaço de aperfeiçoamento das práticas profissionais em Saúde por
meio de troca de experiências entre profissionais e gestores de saúde, docentes e
discentes.
Valorizar instituições e profissionais de saúde que estão contribuindo para o
fortalecimento do SUS na região através de certificação dos melhores trabalhos
divulgados sobre projetos voltados para saúde.
III – CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO
A I Mostra Municipal de Barra do Garças é aberta a todos os profissionais dos
serviços públicos de saúde que queiram apresentar os trabalhos de relevância,
desenvolvidos na área da saúde, bem como aos professores e estudantes das Instituições
de Ensino com cursos na área de Saúde.
As inscrições serão realizadas no período de 27 de maio à 03 de junho, os
interessados deverão preencher a ficha de inscrição (anexo I) e enviar com o resumo
(PDF) para a comissão organizadora através do e-mail conferenciabg2015@gmail.com.
A escolha dos trabalhos a serem premiados será feita por membros da Comissão
Avaliadora, composta por representantes do Conselho Municipal de Saúde, Secretaria
Municipal de Saúde, Escritório Regional de Saúde de Barra do Garças, supervisionada
por membros da comissão organizadora, durante o transcorrer do evento.
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Não serão aceitos trabalhos fora do prazo de inscrição, os trabalhos inscritos,
não poderão ser substituídos ou sofrerem alterações no seu formato de apresentação.
Fica estabelecido que a inscrição como autor se limita a dois trabalhos, e como
co-autor ilimitada.
Todas as informações a respeito da inscrição dos trabalhos será realizada entre
os representantes das Comissão Organizadora.
Ao final do evento será concedida certificação do primeiro ao terceiro lugar.
Porém todos os trabalhos expostos receberão certificado de participação.

METODOLOGIA
Serão selecionados 20 trabalhos para serem apresentados na modalidade banner
durante a mostra.
Os trabalhos que se destacarem receberão premiação, conforme a avaliação da
Comissão Avaliadora mencionada acima.
Serão fornecidos certificados para os participantes com no mínimo 75% de
freqüência de presença no evento.
Serão garantidas vagas para todos inscritos, incluídas as vagas destinadas aos
autores principais dos trabalhos que serão apresentados.

IV- EIXOS TEMÁTICOS:
Os trabalhos deverão ser inscritos por Eixos Temáticos, conforme descrito a seguir:
Controle Social;
Atenção a Saúde;
Saúde Mental;
Vigilância em Saúde;
Promoção da Saúde;
Gestão do Trabalho e
Educação Permanente no âmbito da saúde
V-FORMATOS PARA APRESENTAÇÃO
Os trabalhos inscritos e posteriormente selecionados serão apresentados
durante a programação da I MOSTRA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS a ser
realizada nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2015, no município de Barra do Garças MT. Esses trabalhos poderão ser apresentados nos seguintes formatos, já apontados nas
suas respectivas fichas de inscrição:
a) - Banner / Município;
b) - Banner / Instituição de Ensino;
c) – Banner/ Estado
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VI - ORIENTAÇÕES PARA O RESUMO:
a)
b)
c)
d)

- Número de linhas: mínimo de 25 e máximo de 30;
- Fonte: Times New Roman, tamanho 12;
- Espaçamento entre linhas: 1,5 e
- Estrutura dos trabalhos: Título, Autores, Instituição de origem dos autores,
Palavras Chave (no máximo três), Introdução com justificativa, Objetivos,
Metodologia, Resultados, Considerações Finais e Referência Bibliográfica
(máximo três).

VII - ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO NO BANNER:
a) - Medida: 0,90 M X 1,20 M;
b) - Fonte Times New Roman, com tamanho que possibilite a visualização à
distância de 2 metros;
c) - Boa apresentação (colorido/ fotos /sem erros ortográficos e de concordância);
d) - Estrutura: Título, Autores e Instituição, Palavras Chave (máximo três),
Introdução, Objetivos, Metodologia, Resultados, Considerações Finais e
Referências (máximo três);
e) - A confecção do banner é de responsabilidade do autor ou instituição de origem;
f) - Os banners deverão estar afixados em local previamente definido pela
Comissão Organizadora do evento, respeitando os segmentos ao qual pertençam
(profissionais de saúde e ensino), no dia 24/06/2015, impreterivelmente, até as
10:00 h (sob pena de não concorrerem à premiação), e deverão ser retirados após
as 17:30h do dia 26/06/2012. O autor ou representante fica responsável pela
fixação e retirada do banner no local do evento.
VIII- CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS TRABALHOS:
a) Os trabalhos inscritos serão analisados, no período de 04 a 11 de Junho de
2015, pela Comissão avaliadora (anexo II) de acordo com as normas da ABNT;
b) O resumo será encaminhado pela comissão organizadora para o avaliador sem
nome;
c) A avaliação/seleção será realizada em pares, em caso de empate o trabalho será
encaminhado a um terceiro avaliador;
d) A divulgação do resultado da seleção dos trabalhos aceitos será feita no dia 12
de junho de 2015, através de envio por e-mail ao autor principal e divulgação no
site da Prefeitura Municipal de Saúde.
NÃO SERÃO ELEGÍVEIS OS TRABALHOS QUE:
a) - tenham enfoque em áreas diferentes dos temas propostos nestas diretrizes;
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b) - apresentações culturais que não tenham sido trabalhadas anteriormente com a
população;
c) - não apresentem autoria Institucional (Serviços Públicos ou Instituições de
Ensino);
d) - sejam enviados com dados incompletos;
e) - sejam inscritos e/ou enviados fora da data estabelecida para inscrição;
f) - que não tenham legitimidade, originalidade e veracidade e
g) - autoria em mais que dois trabalhos.
IX – ASPECTOS A SEREM AVALIADOS PARA FINS DE PREMIAÇÃO
Durante a realização do evento, os trabalhos apresentados serão submetidos à
análise dos membros da comissão avaliadora para fins de premiação.
A avaliação também será em pares, os avaliadores receberão uma ficha de
avaliação, onde os itens ali constantes deverão ser observados em cada um dos trabalhos
apresentados, e conseqüentemente deverá ser atribuído uma nota de 0 (zero) a 10 (dez),
a cada um dos quesitos, entre eles: aplicabilidade, relevância do tema, objetivo do
trabalho,
práticas
inovadoras,
metodologia,
resultados
e
análises,
conclusões/considerações finais.
XIII – CRONOGRAMA

I MOSTRA REGIONAL DE SAÚDE GARÇAS ARAGUAIA:
EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS
Divulgação
Inscrição
Analise dos trabalhos
Divulgação da seleção dos trabalhos
Exposição dos trabalhos

MAIORES INFORMAÇÕES:
TEL. (66) 3401- 4680
Lindinalva Maria Souza Silva
Coordenadora da Comissão Organizadora

25 de maio de 2015
27 de maio à 03 de junho
04 a 11 de junho
12 de junho de 2015
24, 25 e 26 de junho de 2015
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ANEXO I
MODELOS DE FICHAS DE INCRIÇÃO

I MOSTRA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS:
EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS
24, 25 e 26 de junho de 2015
Barra do Garças - MT

FICHA DE INSCRIÇÃO - MODALIDADE BANNER

AUTOR:_______________________________________________________________
CO-AUTORES________________________________________________________
______________________________________________________________________
PROF. ORIENTADOR (APENAS PARA INSTITUIÇÕES DE
ENSINO):______________________________________________________________
________________________
INSTITUIÇÃO:_________________________________________________________
TÍTULO DO TRABALHO:________________________________________________
ÁREA TEMÁTICA:______________________________________________________
PALAVRAS CHAVE:____________________________________________________
E-MAIL PARA CONTATO:_______________________________________________
TELEFONE PARA CONTATO:____________________________________________
RESUMO: (25 A 30 LINHAS):

PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS-MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO II

COMISSÃO PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS
Nº
Ordem

E mail
NOME COMPLETO

mirianqueiroz@ ses.mt.gov.br

ERSBG

03

VANIA RODRIGUES DOS
SANTOS
MIRIAN FRANCISCA
MARTINS
AUXILIADORA DANTAS

auxiliadoradantas@ses.mt.gov.br

ERSBG / SMS

04

MARGARETE DE CASTRO

margaretecastro@ses.mt.gov.br

ERSBG

05

JANE VARJÃO

janevarjao@ses.mt.gov.br

ERSBG

06

GERLANE FERNANDES

gerlanefernandesbg@hotmail.com

SMS

07

ELIAS TAGINO LIMA

01
02

vaniasantos@ses.mt.gov.br

INSTITUIÇÃO
QUE
REPRESENTA

CMS

09

AUREA DAMASCENO
ALVES
DAIANE

10

ESTEFANI GONÇALVES

11

LUCIA MOREIRA SANTOS

luciasantos@ses.mt.gov.br

ANDRÉ LUIZ FERNANDES
DA SILVA
ELIAS MARCELINO DA
ROCHA
ALISSEIA GUIMARÃES
LEMES
DANIELA SILVA REIS

andreluiz@univar.edu.br

08

12
13
14
15

ERSBG

aurea@univar.edu.br

UNIVAR

dayanni-dena2810@hotmail.com

CMS

teteh.bio@gmail.com

SMS
ERSBG
UNIVAR

eliasufmt@yahoo.com.br

UFMT

alisseia@hotmail.com

UFMT

Artenis.rs.dr@gmail.com

SMS

PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS-MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO III

COMISSÃO ORGANIZADORA

01
02
03
04
05
06

LINDINALVA MARIA
SOUZA SILVA
ROSAMARIA METELLO
WILMA MEDEIROS DE
ALMEIDA
ELÍSIA POSSIDONEA
PEREIRA
NAZARETH PAULINE
NOLETO
ELYANA TEIXEIRA SOUSA

gestaosus2015@gmail.com

SMS

rosamaria.metello@yahoo.com.br

SMS

gestaosus2015@gmail.com

SMS

possidonea@hotmail.com

SMS

gestaosus2015@gmail.com

SMS

elyanasousa@hotmail.com

SMS

