


Prezado(a) colaborador(a) do IBSAÚDE,

O processo de elaboração dos relatos que serão apresentados na “I Mostra de
Vivências do IBSAÚDE – Lidando com a COVID-19 nas unidades do IBSAÚDE: o que a
pandemia tem nos ensinado?” pode ser um momento muito rico de reflexão e
sistematização de algumas das tantas vivências pessoais e institucionais deste período
de mais de um ano de enfrentamento de desafios, aprendizado, dificuldades, perdas e
conquistas.

Para te ajudar nesse processo, propomos o seguinte roteiro de perguntas
norteadoras. Você não é obrigado(a) a utilizar e seguir este roteiro – ele é apenas um
instrumento de apoio para você utilizar caso considere necessário.

Sua participação é muito importante! Por isso, se mesmo com este roteiro você
estiver sentindo dificuldades para organizar o seu Relato, você pode contar com o
apoio de colegas de trabalho (o Relato pode ser feito em grupos), do facilitador de
referência do seu serviço/projeto ou da organização do evento, pelo e-mail
escola@ibsaude.org.br.

Bom trabalho e até lá!

Comissão Científica e Organizadora da Mostra

Roteiro – perguntas norteadoras para a elaboração dos Relatos de Vivências

● Qual foi o problema ou desafio identificado? Procure descrevê-lo sucintamente.
● Em que área se localiza este problema ou desafio?
● Qual a importância de resolver o problema, quais os riscos e custos de não

resolvê-lo?
● Qual foi o objetivo da ação/atividade proposta? Como ela pode contribuir para

o enfrentamento do problema/desafio?
● Qual foi a estratégia proposta? Descreva a ação/atividade: como foi organizada

e colocada em prática? Que atores participaram dela? Quais as dificuldades
encontradas? Que fatores ajudaram neste processo?

● Quanto tempo durou? Foi uma ação pontual ou permanente?
● O objetivo foi alcançado, mesmo que parcialmente? Descreva os avanços e

conquistas, assim como aquilo o que não foi possível resolver.
● Que pontos positivos podem ser destacados? E que pontos negativos?
● Que aprendizado essa vivência trouxe para você? Que recomendações você

pode fazer a partir desse aprendizado, para que se possa avançar ainda mais?
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