MOSTRA NACIONAL DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE EM TEMPOS
DE PANDEMIA: EXPERIÊNCIAS DOS/AS TRABALHADORES/AS DO SUS NO
ENFRENTAMENTO DA COVID-19
30 de novembro a 02 de dezembro de 2021

ORIENTAÇÕES PARA OS(AS) AUTORES(AS) DE TRABALHOS SELECIONADOS PARA MOSTRA
MODALIDADE COMUNICAÇÃO ORAL

Caro(a) Autor(a)

PARABÉNS!

Seu relato de experiência foi selecionado na MODALIDADE COMUNICAÇÃO ORAL para ser
apresentado na Mostra Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde em Tempos de
Pandemia: Experiências do(as) trabalhadores(as) do SUS no Enfrentamento da Covid-19.

Ao tempo que vibramos com sua participação, queremos também orientá-los/as quanto as
etapas seguintes e, portanto, pedimos sua atenção.

INFORMAÇÕES GERAIS:
1. A Mostra Nacional acontecerá entre os dias 30.11.21 e 02.12.2021, no formato virtual,
com transmissão pelo Youtube;
2. Você terá 15 minutos para realizar sua apresentação ao vivo e 15 minutos para debates
e comentários;
3. Recomendamos que não somente você, mas os coautores, caso haja, também estejam
presentes desde o início da programação no turno indicado considerando o horário
oficial de Brasília;
4. Você precisa enviar sua apresentação no formato indicado, até o dia 19/11/2021 para o
endereço de e-mail mostranacional@conass.org.br;
5. No corpo do e-mail no qual será enviada sua apresentação, deverá constar também os
nomes completos dos/as autores/as da experiência a ser apresentada, para fins de
certificação;

6. O título do e-mail deverá seguir a especificação contida no item 11.4 do Edital CONASS
nº. 01 de 15/07/2021, a saber:
Exemplo: CO-EIXO1-252
Onde: CO –Comunicação oral;
EIXO – Número do Eixo, conforme descrito no item 4.2 do edital;
252 – Número de inscrição do trabalho.

7.

A cada turno dos dias do evento serão apresentados 3 Comunicações Orais, seguindo a
ordem de seleção das experiências, conforme organização a seguir:

EIXO DO TRABALHO

EIXO 1

EIXO 2
EIXO 3
EIXO 4

EIXO 5

Valorização e Humanização do trabalho
e dos trabalhadores da saúde no
enfrentamento à pandemia da Covid-19
Saúde e Segurança dos trabalhadores do
SUS no enfrentamento à pandemia da
Covid-19
Ações de Educação Permanente no
Enfrentamento à pandemia da Covid-19
Planejamento da Força de Trabalho no
Enfrentamento à Pandemia da Covid-19
Comunicação e Informação da situação
de saúde e ações de cuidado dos
trabalhadores no Enfrentamento à
Pandemia da Covid-19

DATA DA
APRESENTAÇÃO

TURNO DA
APRESENTAÇÃO

TEMPO DE
APRESENTAÇÃO

TEMPO PARA
DEBATE E
COMENTÁRIOS

30/11/2021

Tarde

15 minutos

15 minutos

01/12/2021

Manhã

15 minutos

15 minutos

01/12/2021

Tarde

15 minutos

15 minutos

02/12/2021

Manhã

15 minutos

15 minutos

02/12/2021

Tarde

15 minutos

15 minutos

8. A programação detalhada da Mostra com as datas e horários das apresentações será
divulgada no site https://www.conass.org.br/mostranacional/;
9. O/A apresentador/a da experiência deverá estar na sala virtual 15 minutos antes do
horário programado para sua apresentação;
10. No período de 22 a 26/11 será enviado para o e-mail cadastrado no ato da inscrição
dos/as apresentadores/as o link de acesso para a sala virtual. O referido link só será
disponibilizado após o envio da apresentação a ser exposta no dia do evento.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O ato de compartilhar os slides para apresentação da experiência,
bem como a gravação da apresentação síncrona do trabalho selecionado para o CONASS e OPAS,
expressa tacitamente a autorização do(s) autor(es) e/ou da(s) autora(s) para exibição da
experiência selecionada na Mostra Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde em
Tempos de Pandemia: Experiências dos/as Trabalhadores/as do SUS no enfrentamento da
COVID-19, concedendo às referidas instituições a cessão de uso da imagem e voz, e plenos
direitos para exibição, reprodução e uso dos vídeos produzidos, mantendo os créditos do/a(s)
autor(es/as), sem que isso implique direito à percepção de qualquer valor, inclusive a título de
direitos autorais.

Além de sua intensa participação durante todo período da Mostra Nacional, você poderá
representar sua Secretaria Estadual de Saúde, transformando seu relato de experiência em um
capítulo de livro que será lançado pelo CONASS em parceria com a OPAS/OMS! Neste sentido é
fundamental atentar-se para as orientações que seguem.

INFORMAÇÕES SOBRE A PUBLICAÇÃO DO RELATO DE EXPERIÊNCIA
1. Sobre o formato do capítulo de livro a partir do seu relato de experiência selecionado
deverá conter obrigatoriamente:
a) Formato de artigo para publicação na íntegra, conforme letra b do item 10.1 do edital;
b) O texto deve ser formatado em espaço 1,5, com margens de 2cm, fonte Times New
Roman, tamanho 12, página padrão A4, numeradas no canto superior direito;
c) As ilustrações, figuras, mapas, tabelas, fotografias deverão vir identificadas e com a
fonte descrita no corpo do texto e também enviadas em arquivo original e editável,
separado do texto original;
d) O número máximo de autores por capítulo é de 8 (oito) pessoas.
2. Sobre o escopo do capítulo de livro a partir do seu relato de experiência selecionado
deverá ser enviado na seguinte ordem:
a) Título em português, inglês e espanhol, com no máximo 20 (vinte) palavras;
b) Nomes dos autores, com a titulação máxima, principal vínculo institucional,
endereço eletrônico dos autores e órgão financiador, se houver;
c) Resumo com no máximo 250 palavras em português, inglês e espanhol. Espaço
simples e em parágrafo único, justificado. Deve conter os seguintes itens:
Introdução sobre o objeto do estudo, seguido do objetivo(s); Material e Métodos;
Resultados; Conclusão e/ou Considerações Finais;
d) Entre 3 e 5 Palavras-chave em português, inglês e espanhol;
e) Estrutura do Capítulo propriamente dito contendo entre 12.000 caracteres
(incluindo espaços) e 20.000 caracteres (incluindo espaços), discorrendo e
observando a seguinte sequência: a) Introdução – conter justificativa e citar os
objetivos no último parágrafo, b) Material e Métodos, c) Resultados, d) Discussão
e) Conclusão ou Considerações Finais, e, f) Referências. Detalhes sobre cada um
desses itens você pode encontrar na letra b do item 10.2.5 do Edital;
f) As referências devem seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
– ABNT, listadas por ordem alfabética e cronológica;
g) Quando a fonte citada como referência no corpo do texto tiver mais de 6 (seis)
autores, indicar apenas os 6 (seis) primeiros, acrescentando a expressão et al;
h) Os agradecimentos, quando necessários, devem vir no final do capítulo do livro e
antes das referências. Devem ser utilizados para citação de pessoas que prestaram
ajuda técnica, mas que não foram coautoras;
i) Você deve enviar seu capítulo de livro para o endereço eletrônico
mostranacional@conass.org.br até a data limite de 15/12/2021.
Agradecemos sua atenção e seguimos à disposição para esclarecer dúvidas que possam surgir
por meio do e-mail: mostranacional@conass.org.br

Sejam bem-vindos/as à Mostra Nacional de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde em
Tempos de Pandemia: Experiências dos/as Trabalhadores/as do SUS no Enfrentamento da
Covid-19!
Comissão Organizadora – CONASS e OPAS

