
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE SERGIPE 

7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DE SERGIPE 

EDITAL Nº 02/2019 

Seleção de projetos para as Tendas de Educação em Saúde “Paulo Freire” 

1. Apresentação 

O Conselho Estadual de Saúde de Sergipe divulga o prazo e procedimentos para submissão de 

projetos para as Tendas de Educação em Saúde Maria Izabel Lima Cangirana da 7ª Conferência 

Estadual de Saúde de Sergipe, que acontecerá entre os dias 12 e 14 de junho de 2019. 

2. Objetivo 

2.1 A 16ª Conferência Nacional de Saúde (8ª+8) será o maior evento de participação social no 

Brasil. A conferência vai reunir milhares de pessoas de todo o país, em Brasília, de 4 a 7 de agosto 

de 2019, para traçar de forma democrática as diretrizes para as políticas públicas de saúde no país. 

Em Sergipe, o Conselho Estadual de Saúde promoverá a conferência estadual nos dias 12, 13 e 14 

de junho de 2019. O tema principal da 16ª Conferência é “Democracia e Saúde” e os eixos 

temáticos são: Saúde como direito, Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) 

e Financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

2.2 Este edital trata da submissão de projetos para participação nas Tendas de Educação em Saúde 

Maria Izabel Lima Cangirana na 7ª Conferência Estadual de Saúde de Sergipe. 

3. Público-alvo 

Estudantes de graduação na área da saúde, professores universitários, preceptores de estágio e 

profissionais de saúde interessados em realizar ações de educação em saúde nas Tendas de 

Educação em Saúde da 7ª Conferência Estadual de Saúde de Sergipe. 

4. Tendas de Educação em Saúde 

4.1 As Tendas de Educação em Saúde serão espaços para a promoção de ações de educação em 

saúde durante a programação da conferência. 

4.2 serão aceitos 2 projetos por tendas. 

4.3Tendas: 

- Promoção de saúde: poderá ser composta por estudantes de graduação, professores e profissionais 

da área da Saúde. 

- Educação alimentar e nutricional: deverá ser composta por estudantes de graduação em Nutrição, 

professores da área da Nutrição e/ou nutricionistas. 

- Saúde mental: poderá ser composta por estudantes de graduação, professores e/ou profissionais 

das áreas da Saúde. 

- Atenção integrada à saúde da pessoa com deficiência: poderá ser composta por estudantes, 

professores e profissionais das áreas da Nutrição, Fisioterapia, Enfermagem, Medicina, 

Odontologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Serviço Social, Psicologia e Educação Física. 



 

5. Submissões 

5.1 As inscrições para as tendas serão mediante submissão de projeto de intervenção. 

5.2 O prazo para submissão dos projetos de intervenção inicia-se em 22 de Abril de 2019, podendo 

ser realizada até as 23h 59min do dia 26 de Abril de 2019, observando o horário oficial de 

Brasília/DF. 

5.3 Somente será admita a submissão via internet, no endereço eletrônico 

http://www.funesa.se.gov.br 

5.4 Será aceito apenas 1 (um) projeto de intervenção por grupo em formato PDF. 

5.5 A submissão do projeto de intervenção deverá ser feita pelo responsável pelo grupo. 

5.6 Os grupos para composição das tendas devem ter, obrigatoriamente, ente 4 e 8 pessoas. 

5.7 Para participação nas tendas, todos os integrantes do grupo deverão estar inscritos e 

credenciados na 7ª Conferência Estadual de Saúde de Sergipe. 

5.8 O responsável pelo grupo deverá indicar, no ato da submissão, a tenda que corresponde ao 

projeto de intervenção. 

5.9 O responsável pela submissão do projeto deverá anexar no formulário de submissão a 

declaração de vínculo dos participantes com Instituição de Ensino Superior ou registro no Conselho 

de classe que comprove vínculo com as respectivas áreas das tendas, dispostas em 4.2. 

 

6. Orientações 

6.1 O projeto de intervenção deve conter 350 palavras. 

6.2 Não estão previstas inserção de citações e referências. 

6.3 O texto deve ser escrito em língua portuguesa, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento simples, 

centralizado, parágrafo único. 

6.4 Os projetos de intervenção deverão conter os seguintes elementos: 

- Título: pode ser sugerido um nome para a tenda. Deve estar centralizado e em maiúsculo no início 

da página. 

- Introdução e justificativa: breve explanação sobre o tema e justificativa para o projeto 

apresentado. 

- Objetivo(s): objetivo geral e objetivos específicos das ações da tenda. 

- Metodologia: descrição clara e objetiva dos materiais e métodos necessários para o 

desenvolvimento das ações da tenda. 

- Palavras-chave: inserir três palavras-chave relacionadas à temática a ser trabalhada na tenda. 

6.5 Gráficos, tabelas e imagens não devem ser incluídos no resumo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 É de responsabilidade do grupo a garantia dos materiais necessários descritos na metodologia 

(como balança, estadiômetro, esfigmomanômetro, estetoscópio, glicosímetro, materiais didáticos 

como cartilhas, panfletos, brindes, entre outros) 

6.7 Para a tenda de Educação Alimentar e Nutricional, o Conselho Estadual de Saúde conta com 

materiais voltados para a alimentação e nutrição, os quais ficarão expostos nas tendas para serem 

distribuídos. 

7. Critérios de análise 

7.1 A análise do projeto de intervenção ficará a cargo da Comissão Organizadora da 7ª Conferência 

Estadual de Saúde. 

7.2 Serão considerados os seguintes aspectos na análise dos projetos submetidos: 

- Respeito às normas de submissão 

- Justificativa coerente e concisa 

- Relevância e pertinência da metodologia proposta para alcance do(s) objetivo(s) 

- Natureza inovadora da metodologia proposta. 

7.3 Os projetos que não atenderem aos critérios acima não serão aceitos. 

8. Resultados 

8.1 O resultado da submissão será por meio de envio por e-mail de convocação para a reunião de 

sistematização das tendas. 

8.2 A data, horário e local das tendas será informado pela Comissão Organizadora na reunião de 

sistematização. 

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE SERGIPE 
7ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DE 

SERGIPE 
 

TENDAS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE “PAULO 
FREIRE” 

 

NOME DA TENDA 
 

RESPONSÁVEL: 
PARTICIPANTES: 
TENDA: 
 

Resumo introdução e justificativa objetivo(s) 
metodologia. 
 

Palavras-chave: 



8.3 Caso o responsável pelo grupo não receba o e-mail de convocação no prazo estipulado, 

considera-se que o projeto não foi aceito para exposição nas tendas. 

8.4 O prazo para envio da convocação para reunião dos grupos aprovados é 10 de Maio de 2019. 

9. Reunião de sistematização 

9.1 A reunião de sistematização terá a finalidade de integrar os grupos aprovados para exposição 

nas tendas com a Comissão Organizadora da 7ª Conferência Estadual de Saúde de Sergipe. 

9.2 Também serão alinhados nessa reunião o dia, horário e local das tendas e outras pactuações 

relevantes. 

9.3 A reunião de sistematização acontecerá na última semana de Maio, data e horário a confirmar, 

na sede do Conselho Estadual de Saúde, localizado na Rua Urquiza Leal, 617 - Salgado Filho, 

Aracaju – SE. 

9.4 É obrigatória a participação do grupo aprovado para exposição nas tendas na reunião. 

9.5 No caso do grupo aprovado e convocado não comparecer à reunião, será convocado o projeto 

seguinte. 

10. Certificação 

10.1 Serão disponibilizados certificados de participação nas Tendas de Educação em Saúde Maria 

Izabel Lima Cangirana na 7ª Conferência Estadual de Saúde de Sergipe. 

10.2 Os certificados serão individuais, constando o nome do participante e da tenda que participou. 

11. Disposições gerais 

Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora da 7ª Conferência 

Estadual de Saúde de Sergipe. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Eduardo Ramos Gomes 

Coordenador Geral da 7ª Conferência Estadual de Saúde de Sergipe 

Vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde de Sergipe  



ANEXO A – CRONOGRAMA 

Abertura das submissões 22/04/2019 

Prazo final para submissões 26/04/2019 

Análise dos projetos submetidos 29/04/2019 a 06/05/2019 

Prazo final para envio de convocação para reunião 10/05/2019 

Reunião de sistematização Entre 27 e 31/05/2019 (a confirmar) 

7ª Conferência Estadual de Saúde de Sergipe 12, 13 e 14/06/2019 

Tendas de Educação em Saúde “Paulo Freire” 13 e 14/06/2019 

 


