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I MOSTRA REGIONAL DE SAÚDE: FORTALECENDO E VALORIZANDO O SUS NA 

REGIÃO GARÇAS ARAGUAIA 

 

DIRETRIZES PARA PARTICIPAÇÃO E SUBSMISSÃO DE TRABALHOS 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 A I MOSTRA REGIONAL DE SAÚDE: FORTALECENDO E VALORIZANDO O 

SUS NA REGIÃO GARÇAS ARAGUAIA é um evento que visa valorizar as experiências 

cotidianas e estimular o protagonismo local dos trabalhadores, gestores, instituições de 

ensino e usuários do SUS, por meio de espaços de intercâmbio dessas experiências. O 

encontro objetiva contribuir com a reflexão e melhoria na produção dos serviços de 

saúde, prevenção, promoção e gestão em saúde na região, além de fortalecer a 

integração ensino-serviço.  

A I MOSTRA REGIONAL DE SAÚDE acontecerá nos dias 25 e 26 de junho de 

2018, em Barra do Garças, nas dependências das Faculdades Unidas do Vale do 

Araguaia - UNIVAR. A ideia é trazer ao conhecimento público o número máximo de 

diferentes experiências do SUS, vivenciadas pelos profissionais do setor e comunidade 

estudantil na região. Para isso, os trabalhos inscritos serão selecionados para 

apresentação em formato de banner e/ou exposição oral, conforme instruções que 

seguem. 

 

1. EIXOS TEMÁTICOS 

O evento terá como eixo central:  

I MOSTRA REGIONAL DE SAÚDE: FORTALECENDO E VALORIZANDO O SUS NA 

REGIÃO GARÇAS ARAGUAIA 

Os eixos temáticos para a apresentação dos trabalhos são assim descritos: 

Eixo temático 1 – Atenção à Saúde 

• Temas: Atenção primária, secundária e terciária à saúde, Assistência farmacêutica, 
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Saúde na Escola, Academia da Saúde, NASF, Saúde do Idoso, Saúde da Mulher, 

Saúde do Homem, Saúde da Criança, Saúde do Adolescente, Pessoas privadas de 

Liberdade, Saúde Bucal, Saúde Mental, Alimentação e Nutrição, Educação em Saúde, 

Ações programáticas e estratégicas (tuberculose, hanseníase, tabagismo...) e outros.  

Eixo temático 2 – Vigilância em Saúde 

• Temas: Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental, Saúde do 

Trabalhador, Assistência farmacêutica e Educação em Saúde. 

Eixo temático 3 – Gestão da Saúde 

• Temas: Financiamento da Saúde, Judicialização, Planejamento em Saúde, 

Assistência farmacêutica, Controle, Avaliação e Regulação e Relatório de Gestão. 

Eixo temático 4 – Gestão do Trabalho e Educação na Saúde 

• Temas: Plano Municipal de Cargos, Carreiras e Salários, Assistência farmacêutica, 

Espaços de Negociação do SUS, Educação Permanente para os Trabalhadores do 

SUS, Telessaúde, Programa Mais Médicos: Provimento e Formação. 

Eixo temático 5 – Participação da Comunidade e Controle Social 

• Temas: Estratégias de realização da etapa Municipal das Conferências de Saúde, 

criação e atuação dos Conselhos Municipais de Saúde, Assistência farmacêutica e 

Educação em Saúde. 

 

2. PARTICIPAÇÃO GERAL 

 

A I MOSTRA REGIONAL DE SAÚDE: FORTALECENDO E VALORIZANDO O 

SUS NA REGIÃO GARÇAS ARAGUAIA é aberta a todos os profissionais dos serviços de 

saúde dos municípios e do estado que queiram apresentar os trabalhos de relevância, 

desenvolvidos na área da saúde, bem como a comunidade estudantil das Instituições de 

Ensino.  

 Todos os interessados em participar da Mostra deverão preencher o ANEXO I - 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO E SUBMISSÃO DE 
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TRABALHOS. 

 Período de inscrição para participação no Evento:  

 De 04 de junho a 24 de junho, por meio do e-mail 

mostraregionaldesaude@gmail.com 

 Dia 25 de junho de 2018, no evento. 

 Serão fornecidos certificados para os participantes com no mínimo 50% de 

frequência no evento. 

 

3. SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

 

 Para apresentar um trabalho científico na I Mostra Regional de Saúde, os 

interessados deverão preencher o ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO PARA 

PARTICIPAÇÃO E SUBMISSÃO DE TRABALHOS, assinalando o eixo temático 

ao qual se inscreve e enviar essa junto com o resumo (arquivo em PDF) para a 

comissão científica por meio do e-mail comissaocientificamrs@gmail.com  

 O prazo para o envio de trabalhos será de 14 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2018. 

 Não serão aceitos trabalhos fora do prazo de inscrição. 

 Não serão aceitos trabalhos com dados incompletos. 

 A inscrição de trabalhos limita-se a dois trabalhos por autor e ilimitada por coautor. 

 O limite máximo de autores por trabalho restringe-se a sete autores.  

 O autor é considerado responsável pelo trabalho enviado, incluindo a grafia dos 

nomes de coautores, de instituições e autorização de coautorias. 

 O autor inscrito receberá um e-mail confirmando o recebimento do trabalho, que 

será submetido à avaliação.  

 Os trabalhos selecionados para apresentação oral e/ou banner serão divulgados 

na data de 15 DE JUNHO DE 2018. 

 A Comissão Científica selecionará alguns trabalhos dos profissionais dos serviços 
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de saúde do SUS para apresentar no formato de comunicação oral, em mesa 

redonda, por eixo temático, conforme os seguintes critérios: relevância do tema, 

inovação, resultados obtidos, impacto para a população, coerência e clareza das 

informações. 

 A comunidade estudantil e demais participantes apresentarão seus trabalhos em 

formato de banner. 

 Os integrantes da Comissão Científica não poderão expor e apresentar trabalhos 

na I Mostra Regional de Saúde; os integrantes das demais comissões poderão. 

 O resumo deve conter um texto simples, escrito de forma clara e objetiva e deve 

ser apresentado na seguinte ordem: título, autores, órgão de origem, e-mail de um 

autor para correspondência, palavras-chave (até cinco) e texto do resumo 

contendo: Introdução com objetivo e justificativa, Metodologia, resultados e 

discussão e considerações finais. Não deve conter citações de autores no texto, 

tabelas, gráficos, figuras e sem referências bibliográficas (ver modelos anexos). 

Usar fonte Arial, tamanho 12, espaço duplo e alinhamento justificado. O corpo do 

texto não deve ultrapassar 350 palavras. 

 Não será permitido o uso de nomes comerciais e propaganda político partidária, 

sob pena de exclusão do trabalho.  

 

MODELOS DE RESUMO 
1 

TÍTULO DO TRABALHO CENTRALIZADO E EM NEGRITO 

Anacleto T. C.1, Zaratim E. C. P.2 

1Instituição XX- Departamento XX, 2Instituição XX-Departamento XX 

e-mail para correspondência:  

Palavras Chave: Palavra 1; Palavra 2; Palavra 3 (no máximo cinco palavras) 

A introdução deve conter uma síntese concisa e clara do contexto em que o trabalho se 
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insere, seguida da identificação de seu objetivo ou questão norteadora. A metodologia deve 

apresentar uma síntese dos materiais e métodos empregados na pesquisa. Os resultados e 

discussão podem ser apresentados juntos ou separados, sendo uma síntese dos principais 

resultados e uma da discussão. Não separar os itens que constituem o resumo em 

parágrafos, nem pular linhas. Figura, gráfico, mapa, quadro e/ou tabela não podem ser 

inseridas no resumo e a bibliografia não é necessária. Deve-se respeitar o limite de 350 

palavras no corpo do texto do arquivo submetido. 

 
MODELOS DE RESUMO 

2 

RIQUEZA DE LAGARTOS (REPTILIA, SQUAMATA) EM AMBIENTES NATURAIS E 

ANTROPIZADOS, EM UMA ÁREA DE CERRADO DO MATO GROSSO, BRASIL 

Anacleto T. C. 

Universidade do Estado de Mato Grosso – Departamento de Ciências Biológicas, Campus 

Nova Xavantina.  

e-mail para correspondência: anacleto@hotmail.com 

Palavras chave: alteração de hábitat, fragmentação, herpetologia, Rio Araguaia 

O estado de Mato Grosso se destaca pelo intenso processo de ocupação da terra, devido à 

expansão agropastorial, e a falta de estudos sobre a fauna. Na cidade de Nova Xavantina, 

localizada no médio Araguaia, a herpetofauna é pouco conhecida. Este estudo produziu uma 

lista das espécies de lagartos que ocorrem no Parque do Bacaba, um fragmento de Cerrado 

localizado em Nova Xavantina e comparou a ocorrência das espécies entre hábitats naturais 

e alterados. Os lagartos foram amostrados em cinco áreas de estudo, usando armadilhas de 
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queda e observações durante percurso em trilhas, nos meses de abril a dezembro de 2000. 

Um total de 13 espécies foi registrado, compreendendo seis famílias. Ameiva ameiva, 

Cnemidophorus ocellifer e Micrablepharus atticolus foram as espécies mais abundantes e 

ocorreram em todos os ambientes amostrados. Foi similar o número de espécies observadas 

em hábitats naturais e ambiente alterado. Apesar da área de estudo estar cercada por 

pastagens, a comunidade de lagartos persiste nesse fragmento de Cerrado e se mantém 

heterogênea. 

 
3.1 FORMATO DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

3.1.1 BANNER 

 

 O banner deverá contemplar uma síntese da experiência, contendo os seguintes 

itens: título, autores, instituição, palavras chaves, introdução com justificativa, 

objetivos, metodologia, resultados, considerações finais e referências (máximo 03). 

 É obrigatória a logomarca da I Mostra Regional de Saúde que deverá constar no 

canto superior esquerdo do banner. Outras logomarcas deverão ser inseridas no 

rodapé do banner.  

 Os banners ficarão expostos nos dias 25 e 26 de junho de 2018. É de 

responsabilidade dos autores a fixação e retirada dos banners, no local de 

exposição correspondente ao número de cada trabalho.  

 A confecção do banner é de responsabilidade do autor ou instituição de origem. 

 A avaliação dos banners ocorrerá no dia 26 de junho de 2018 das 09 horas às 

10:30 horas e cada autor terá no máximo dez minutos para explanar sobre seu 

trabalho. 

 Será emitido apenas um certificado para cada trabalho apresentado. 
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a) Orientações para preparação do banner 

 

Tamanho: As dimensões do banner devem ser de 90 cm de largura por 120 cm de 

comprimento.  

Impressão e fixação: Imprima, preferencialmente, em vinil brilhante, com acabamento com 

cordão e bastão (em cima e em baixo). 

Cor de fundo: Para facilitar a visibilidade, para dar cor ao fundo do banner prefira as cores 

claras. Evite qualquer diagramação que possa dificultar a visibilidade do banner. 

Letras: As letras utilizadas no banner devem permitir uma leitura fácil à distância de dois 

metros. Use letras escuras que contrastem e se sobressaiam ao fundo do banner. Devem-se 

usar letras maiúsculas e minúsculas para o conteúdo geral, pois o uso de letras de um 

mesmo tamanho pode dificultar a leitura. Deve-se evitar misturar diferentes tipos de fontes e 

diferentes estilos no mesmo texto, isso atrapalha a boa leitura. O recomendável é utilizar-se 

no máximo de duas fontes textuais em todo o banner. 

Uso de figuras: não use figuras para fazer fundo de textos. Figuras podem ser usadas, 

desde que tenham relevância na apresentação, tendo espaço específico para tal. As 

legendas das figuras são essenciais, porém devem ser curtas e informativas. Se utilizar 

fotografias, certifique-se antes que na sua ampliação está garantida uma impressão de 

qualidade. Se necessários, faça retoques para obter melhor visibilidade. Para garantir melhor 

efeito visual, recomenda-se que as fotos ou figuras sejam maiores do que 12 cm x 18 cm. 

Uso de gráficos e tabelas: não use gráficos ou tabelas para fazer fundo de textos. Gráficos 

e tabelas* podem ser usados, desde que tenham relevância na apresentação, tendo espaço 

específico para tal. Cada gráfico deve ter um título curto. Para garantir melhor apelo visual, 

recomenda-se que os gráficos sejam maiores do que 12 cm x 18 cm. 

* Devem-se evitar longas tabelas de dados, elas geralmente ocupam um grande espaço no 

Pôster e dialogam pouco com os leitores. 

Recomendações textuais: A mensagem transmitida pelo banner deve ser clara e inteligível. 

A apresentação oral deve ser complementar ao seu conteúdo. Por isso os aspectos 



 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE DE BARRA DO GARÇAS - MT 

Rua Amaro Leite, 474 – Centro 

                              CEP: 78.600-000 – Barra do Garças/MT                                                                                                                                                                                     

Fones: (66) 3401-1991 

 

apresentados devem ser simples, concisos e visualmente atrativos. Deve-se utilizar o espaço 

do banner para atrair a atenção do público para sua discussão e não para apresentar 

detalhes completos do trabalho. 

 

3.1.2 MESA REDONDA/COMUNICAÇÃO ORAL 

 

Nesta mostra, a MESA REDONDA será ampliada, tornando-se de fato em um 

espaço destinado à apresentação oral dos trabalhos selecionados. O objetivo é socializar 

as experiências relevantes p a r a  o  fortalecimento do SUS na região de saúde Garças 

Araguaia. 

 A Comissão Científica selecionará os trabalhos inscritos que serão apresentados 

na forma de comunicação oral segundo critérios supracitados. 

 As Mesas Redondas ocorrerão de acordo com os eixos temáticos da Mostra.  

 A apresentação oral do trabalho selecionado deverá ser feita pelo autor ou 

coautor ou, excepcionalmente, por pessoa indicada para substituição em caso de 

impedimento justificado.  

 O tempo para apresentação será de 10 (dez) minutos, garantido o espaço para o 

debate, esclarecimento de dúvidas e manifestação dos participantes.  

 A apresentação oral nas Mesas Redondas deverá ser feita em Power Point. 

 Apenas os trabalhos submetidos pelos profissionais dos serviços dos municípios 

serão apresentados como comunicação oral.  

 Cada Mesa Redonda contará com um facilitador(a). 

 

4. CERTIFICAÇÃO 

 

Durante a realização do evento, os trabalhos no formato de banner serão 

submetidos à análise dos membros da equipe avaliadora para fins de certificação com 

classificação. A equipe de avaliação contará com um número ímpar de pessoas.  

As certificações serão divididas conforme segmento de apresentação:  

- banner serviços municipais de saúde; 
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- banner instituições de ensino 

Serão premiados os trabalhos conforme critérios definidos pela Comissão Científica 

e avaliados pela Equipe Avaliadora. 

 

 

4. CRONOGRAMA PARA SUBMISSÃO, AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS 

TRABALHOS 

 

Divulgação das normas Maio  

Inscrição dos trabalhos 14 de maio a 03 de junho 

Analise dos trabalhos  04 de junho a 14 de junho 

Divulgação da seleção dos trabalhos  15 de junho 

Exposição dos trabalhos  25 e 26 JUNHO 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

 Em casos de dúvidas gerais sobre a I MOSTRA REGIONAL DE SAÚDE: 

FORTALECENDO E VALORIZANDO O SUS NA REGIÃO GARÇAS 

ARAGUAIA entrar em contato pelo email: mostraregionaldesaude@gmail.com 
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ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO E SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

1. Dados do Curso 

Evento: I Mostra Regional de Saúde: fortalecendo e valorizando o SUS na região Garças Araguaia 

Local de Realização: Barra do Garças-MT                                         Data: 25 e 26/06/2018 

 
2. Dados pessoais e profissionais  

 

Nome Completo: ............................................................................................................................................... 

Data de Nascimento: .........../.................../.....................            Sexo: Feminino (    )    Masculino (    ) 

RG: ..............................................Orgão Expedidor:.................. UF: .................CPF:...................................... 

Categoria Profissional: .................................................................................... Reg. Conselho: ........................... 

Cargo/Função:................................................................................................. Carga Horária: .............................. 

Local de Trabalho: ........................................................................................... PSF:        (   ) Sim     (    ) Não 

Período de Trabalho: ........................................................................................ 

Vínculo:  (    ) Concursado Munic. (    ) Conc.Estadual   (    ) Cont.Temporário    (    ) Outros ......................... 

End. Comercial: .........…….........................................................................................……………......................... 

CEP: ………………………………………. Cidade: ........................................................................UF:.................. 

E-Mail: ....................................................................Fone Res: .................................... Fone Com: ......................... 

 
3. Dados de Escolaridade 

 

Formação/Graduação em: ..........................................................................................................Ano:...................... 

Instituição: .................................................................................................................................................................  

Pós – Graduação: ..................................................................................................................... Ano: ..................... 

Instituição:................................................................................................................................................................. 

Para participação geral no evento, a ficha de inscrição deve ser encaminhada para o e-mail: 
mostraregionaldesaude@gmail.com 
 

4. Dados para submissão de trabalho –  

Marque um X no eixo temático para o qual você está submetendo o trabalho. SÓ MARQUE ESTA OPÇÃO SE 

VOCÊ FOR SE INSCREVER PARA APRESENTAR TRABALHO. Neste caso, você deve enviar esta Ficha de 

Inscrição e o resumo do trabalho, no período de 14 de maio a 03 de junho de 2018, conforme as especificações 

descritas nas Diretrizes – I Mostra Regional de Saúde, para o e-mail comissaocientificamrs@gmail.com 

(    ) Eixo temático 1 – Atenção à Saúde 

(    ) Eixo temático 2 – Vigilância em Saúde 

(    ) Eixo temático 3 – Gestão da Saúde 

(    ) Eixo temático 4 – Gestão do Trabalho e Educação na Saúde 

(    ) Eixo temático 5 – Participação da Comunidade e Controle Social 
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