


INSTRUÇÕES PARA A INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES, PARA A PREPARAÇÃO E A
SUBMISSÃO DE RELATOS/RESUMOS PARA O EVENTO

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. A pandemia da COVID-19 trouxe grandes desafios tanto para os profissionais de
saúde quanto para a capacidade de resposta dos serviços à nova situação sanitária do
país. Passado mais de um ano desde o início da pandemia, é reconhecida a capacidade
de adaptação e adequação das respostas demonstradas pelos colaboradores e pelos
serviços geridos pelo IBSAÚDE. Na I Mostra de Vivências do IBSAÚDE, colaboradores,
coordenadores e gestores dos serviços são convidados a apresentar as suas
experiências e os projetos desenvolvidos ao longo desse período, valorizando as
iniciativas locais, disseminando conhecimentos e práticas e contribuindo para o
fortalecimento da rede de serviços.

1.2. A I Mostra de Vivências do IBSAÚDE tem como objetivo dar visibilidade às
vivências, experiências e projetos desenvolvidos pelos colaboradores nos serviços do
IBSAÚDE para o enfrentamento dos desafios que a pandemia da COVID-19 trouxe para
os serviços de saúde, usuários, familiares e comunidades. Propõe-se, com isso, a
promover a integração entre as unidades, gestores e colaboradores, proporcionando
uma troca de experiências entre os participantes; valorizar o protagonismo e as
iniciativas dos colaboradores do IBSAÚDE, incentivando sua reflexão e seu olhar crítico
sobre sua prática cotidiana; contribuir para as estratégias de educação permanente no
âmbito das unidades; e disseminar informações e o conhecimento de práticas
inovadoras, contribuindo para a qualificação dos serviços prestados em todos os níveis.

1.3. A I Mostra de Vivências do IBSAÚDE será realizada na modalidade remota,
através de encontros síncronos a serem realizados por meio da plataforma Google
Meet, nos dias 11 e 12 de agosto de 2021.

1.4. Os resumos simples das vivências a serem apresentadas durante a Mostra
deverão ser enviados à Comissão Científica e Organizadora seguindo as orientações do
item 2 do presente Edital, no período de 15 de maio a 30 de junho de 2021.

1.5. Devido às restrições impostas pela modalidade online, as vivências serão
apresentadas sob a forma de Apresentação Oral.

1.6. Estão aptos a participar da Mostra os colaboradores do IBSAÚDE de todos os
níveis de formação, gestores das unidades e estagiários como co-autores.

1.6.1. Cada colaborador ou gestor de unidade poderá submeter até 2 (dois)
resumos na condição de autor principal (único autor ou 1º co-autor),
podendo também participar como co-autor não principal de até 2 (dois)
trabalhos.



1.6.2. Colaboradores do IBSAÚDE que desejarem participar da Mostra
somente na condição de ouvintes ou de co-autores não principais deverão
se inscrever a partir do dia 15 de maio de 2021 na plataforma online do IB
Escola, neste link https://rebrand.ly/i8uryal.

2. DA SUBMISSÃO DOS RESUMOS

2.1. Cada resumo deverá seguir o modelo disponibilizado no link
https://bityli.com/j4WqK. Deverá ser apresentado o desafio identificado, a estratégia
implementada para enfrentá-lo, as dificuldades encontradas e os avanços observados.
Ao final, propõe-se que o(s) colaborador(es) apresente(m) uma reflexão crítica e
recomendações para o aprimoramento das ações apresentadas.

2.2. Para apoiar os colaboradores no processo de reflexão e elaboração dos relatos,
um roteiro com perguntas norteadoras está disponível no link
https://rebrand.ly/loyz1q4.

2.3. Os resumos poderão ser produzidos indivualmente ou em co-autoria, devendo
todos os co-autores ser identificados no corpo do resumo, conforme modelo.

2.4. A inscrição dos resumos deverá ser feita a partir da plataforma online do IB
Escola, no endereço https://rebrand.ly/i8uryal entre o dia 15 de maio até no mais tardar
as 23h59m do dia 30 de junho de 2021. Atenção: somente o autor principal (autor
único ou 1º co-autor) deverá fazer a inscrição por meio deste formulário.

2.5. Para a submissão do trabalho, deverão ser informados os seguintes dados nos
seus campos:

a. E-mail de cadastro no Portal do Aluno

b. Telefone celular no formato (XX) XXXXX-XXXX

c. Título do resumo

d. Autorização da publicação do resumo nos Anais da I Mostra de Vivências do
IBSAÚDE (a aceitação do trabalho para apresentação na Mostra não está
condicionada à autorização de publicação do mesmo nos Anais)

e. Inserção, no respectivo campo, do arquivo com o resumo do trabalho.
Somente serão aceitos trabalhos no formato Word ou PDF.

3. DOS CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO DOS TRABALHOS

3.1. Caso cumpram todos os critérios estabelecidos no item 2 deste edital, os
resumos serão avaliados por membros da Comissão Científica e Organizadora,
considerando os seguintes critérios:



a. Descreve com clareza o problema/desafio, contextualizando-o?

b. Descreve adequadamente a estratégia proposta para o enfrentamento do
problema/desafio? Mostra a relevância da intervenção proposta e sua
possível contribuição para o enfrentamento do desafio?

c. Descreve os avanços alcançados, ou as dificuldades enfrentadas para a
implementação da estratégia planejada? Descreve como a intervenção
contribuiu, ou não, para a resolução do problema/desafio identificado?

d. Propõe uma reflexão crítica sobre a vivência apresentada, fazendo
recomendações direcionadas com base na intervenção?

3.2. A programação final da Mostra, contendo a relação dos trabalhos aprovados
juntamente com a confirmação das datas e horários das apresentações, será
disponibilizada no site do IBSAÚDE bem como no perfil do participante no Portal do
Aluno, e enviada aos inscritos pelo e-mail informado no formulário de inscrições até o
dia 1º de agosto de 2021.

4. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS APROVADOS

4.1. Todos os trabalhos inscritos e aprovados pela Comissão Científica e
Organizadora poderão ser apresentados, independentemente de o autor
principal ter ou não autorizado sua publicação nos Anais do evento.

4.2. Os relatos de vivências serão apresentados nos Grupos de Trabalho (GTs) nas
datas e horários a serem informados aos participantes conforme item 3.2.

4.3. Cada trabalho será apresentado por somente um de seus autores, o qual terá
10 minutos para a sua apresentação. O apresentador poderá utilizar, a seu
critério, o recurso de compartilhamento de telas da plataforma Google Meet
para apresentação de slides.

4.4. O apresentador do trabalho deverá estar presente nos horários definidos na
programação do evento (item 3.2). Somente assim sua apresentação será
certificada.

5. DA CERTIFICAÇÃO

5.1. Os participantes da I Mostra de Vivências do IBSAÚDE receberão, pelo e-mail
informado no formulário de inscrição, certificado de participação conforme a
modalidade (apresentação oral ou ouvinte).

5.2. Será emitido e encaminhado por e-mail ao autor principal (autor único ou 1º
co-autor) apenas um (01) certificado por trabalho apresentado.



6. DOS ANAIS DA I MOSTRA DE VIVÊNCIAS DO IBSAÚDE

6.1. A I Mostra de Vivências do IBSAÚDE terá como produto final a publicação, em
meio virtual, de Anais que conterão os resumos dos trabalhos aceitos e
apresentados durante o evento. A não-apresentação do trabalho durante o
evento implicará a não publicação do resumo nos Anais.

6.2. Somente serão publicados os resumos cujo autor principal tiver autorizado sua
publicação no momento da submissão do trabalho.

6.3. Os Anais serão de acesso livre ao público, sendo disponibilizados na página do
IBSAÚDE.

7. DO CRONOGRAMA DA I MOSTRA DE VIVÊNCIAS DO IBSAÚDE “LIDANDO COM A
COVID-19 NAS UNIDADES DO IBSAÚDE: O QUE A PANDEMIA TEM NOS
ENSINADO?”

ETAPA DATA

Publicação do Edital 26 de abril de 2021
Período de inscrição / submissão de
resumos

15 de maio de 2021 a 30 de junho de
2021

Período de avaliação dos trabalhos 1º a 31 de julho de 2021
Divulgação dos resultados 1º de agosto de 2021
Realização da Mostra e apresentação dos
relatos

11 e 12 de agosto de 2021

Certificação A partir de 20 de agosto de 2021
Publicação dos resumos nos Anais da
Mostra

31 de outubro de 2021

8. CONTATO

8.1. Em cada unidade/projeto do IBSAÚDE haverá um colaborador de referência
para a mobilização, orientação aos participantes e esclarecimento de dúvidas.
A relação desses colaboradores será disponibilizada na página do IB Escola.

8.2. Para esclarecimento de dúvidas e orientações gerais para a elaboração dos
resumos, submissão dos trabalhos e apresentações, também fica
disponibilizado o e-mail institucional do IBSAÚDE Escola:
escola@ibsaude.org.br


