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 VÍDEO RESUMO

Caro(a) Autor(a)

PARABÉNS!

Seu relato de experiência foi selecionado na MODALIDADE VÍDEO RESUMO 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. Os vídeos resumo serão apresentados ao final de todos os turnos da mostra, após as
apresentações das Comunicações Orais;
3. Você precisa enviar o link de sua apresentação no formato vídeo resumo, até o dia
19/11/2021 para o endereço de e-mail mostranacional@conass.org.br;
4. Importante lembrar que os/as autores/as devem fazer o Upload do vídeo resumo
(transferência do arquivo) para o Youtube, configurando a privacidade para “não
listado”

(caso

precise

de

ajuda

para

realizar

esta

configuração,

acesse

https://bit.ly/3jSrVSd). Após o envio do vídeo para o Youtube, o link gerado deverá ser
enviado para o 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: VR-EIXO1-155
Onde: VR – Vídeo resumo;
EIXO – Número do Eixo, conforme descrito no item 4.2 do edital;
155 – Número de inscrição do trabalho.

7.

A cada turno dos dias do evento serão apresentados 7 vídeos resumo, seguindo a
ordem de seleção das experiências, conforme organização a seguir:

EIXO DO TRABALHO

DATA DA
APRESENTAÇÃO

TURNO DA
APRESENTAÇÃO

EIXO 1

Valorização e Humanização do trabalho e dos
trabalhadores da saúde no enfrentamento à
pandemia da Covid-19

30/11/2021

Tarde

EIXO 2

Saúde e Segurança dos trabalhadores do SUS no
enfrentamento à pandemia da Covid-19

01/12/2021

Manhã

EIXO 3

Ações de Educação Permanente no
Enfrentamento à pandemia da Covid-19

01/12/2021

Tarde

EIXO 4

Planejamento da Força de Trabalho no
Enfrentamento à Pandemia da Covid-19

02/12/2021

Manhã

EIXO 5

Comunicação e Informação da situação de saúde
e ações de cuidado dos trabalhadores no
Enfrentamento à Pandemia da Covid-19

02/12/2021

Tarde

TEMPO DE
EXIBIÇÃO DOS
VÍDEOS RESUMO

60 minutos
(07 min. por
experiência)
60 minutos
(07 min. por
experiência)
60 minutos
(07 min. por
experiência)
60 minutos
(07 min. por
experiência)
60 minutos
(07 min. por
experiência)

8. A programação detalhada da Mostra com as datas e horários das apresentações será
divulgada no site https://www.conass.org.br/mostranacional/;

INFORMAÇÕES SOBRE A ELABORAÇÃO DO VÍDEO RESUMO
1. O/A autor/a deverá realizar a gravação de um vídeo-resumo no qual apresentará o
trabalho selecionado (experiência exitosa);
2. As apresentações dos vídeos resumos devem contar, preferencialmente, com o suporte
de uma apresentação no formato Power Point, que deverá ser compartilhada no
momento da gravação do vídeo;
3. O/A apresentador/a da experiência ao iniciar a gravação do vídeo, deverá identificar-se,
indicando seu nome, instituição a qual pertence e o título do seu trabalho;

4. Cada vídeo deverá ter entre 06 (seis) e 07 (sete) minutos de duração, sendo o link do
vídeo encaminhado até 19/11/2021, conforme descrito no item 11.4, alínea B, do Edital,
para o e-mail: mostranacional@conass.org.br;
5. A submissão do vídeo-resumo determina que os autores concordam em ceder todos os
direitos de imagem e voz às instituições organizadoras do evento.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O ato de compartilhar o link do vídeo resumo para o CONASS e a
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, bem como
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, o resumo do seu
relato de experiência representará sua Secretaria Estadual de Saúde, compondo o Anais da
Mostra a ser publicado pelo CONASS e OPAS.

INFORMAÇÕES SOBRE A PUBLICAÇÃO DA EXPERIÊNCIA NOS ANAIS DA MOSTRA
1. Sobre o formato do resumo para compor os anais da Mostra a partir do seu relato de
experiência selecionado, o mesmo deverá conter obrigatoriamente:
a) No mínimo 12.000 caracteres (incluindo espaços) e no máximo 20.000 caracteres
(incluindo espaços);
b) Texto em espaço 1,5, com margens de 2 cm, fonte Times New Roman, Tamanho 12,
Página Padrão A4, numeradas no canto superior direito e obrigatoriamente apresentar:
 Título com limite máximo de 20 palavras;
 Introdução (Contextualização e Justificativa);
 Características da experiência (atores envolvidos, abrangência, descrição do processo;
métodos utilizados; ações desenvolvidas);
 Potencial da iniciativa;
 Caráter multiplicador (ações que poderão garantir ou permitir a
continuidade/ampliação da iniciativa);
 Resultados;
 Conclusões.
c) As ilustrações, gráficos, tabelas e referências bibliográficas, deverão vir no corpo do
resumo, resguardando o número de caracteres especificados na alínea a) deste item, e
também enviadas em arquivo original e editável, separado do texto original;
2. Importante salientar que os resumos enviados no ato da inscrição e que foram
selecionados na modalidade vídeo resumo serão considerados para integrar a
publicação dos anais da Mostra;

3. Os/as autores/as que avaliarem a necessidade de realizar ajustes nos resumos ou caso
a comissão organizadora avalie que os resumos devam ser ajustados, para atender as
especificidades do edital, poderão fazê-lo, considerando as orientações constantes no
item 1 descrito acima.
4. Você deve enviar seu resumo ajustado 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 da Mostra

