VI Mostra das Ações da Política Nacional de Humanização em Alagoas:
Tema: As experiências de humanização em saúde no estado de
Alagoas.
Edital de Seleção

A VI Mostra das Ações da Política de Humanização em Alagoas tem como proposta divulgar e mapear ações
fundamentadas na Política Nacional de Humanização desenvolvidas nos serviços de saúde de Alagoas.
Etapa 01: Email para inscrição e envio do trabalho: De 26/10 até dia 10/11/2022: acesse o link de inscrição aqui
Resultados da etapa 01: 21/11/22. Site da Secretaria de Estado da Saúde - SESAU: www.saude.al.gov.br
Comissão de avaliação: Os trabalhos serão avaliados por uma comissão com expertise no tema onde serão
selecionados 10 ações para 2ª etapa.
Etapa 02: Apresentação oral: 29/11/22 das 08h00 às 12h00 no auditório da Faculdade de Maceió (FACIMA).
Critérios:


TOTAL DE TRABALHOS: Não haverá limite para submissão de trabalhos por setor/serviço/município.



CONDIÇÃO: Somente serão aceitos trabalhos de ações realizadas no âmbito do SUS de Alagoas, embasados na
Política Nacional de Humanização – PNH, com explícita articulação entre princípios, método, diretrizes e
dispositivos em sua redação.



PERÍODO DAS AÇÕES: : Poderão concorrer ações desenvolvidas até o ano de 2021 e as que estiverem em
andamento em 2022.



SUBMISSÃO:
1. Na inscrição, deverão constar dois arquivos referente aos trabalhos: Trabalho escrito e slide da
apresentação conforme orientações do item 02;
2.

Os trabalhos submetidos deverão ter apresentação exclusivamente no formato Power Point
(conforme modelo disponibilizado aqui), com no máximo 05 slides, com título em Arial 26,
corpo do texto em Arial 24, espaçamento entre linhas 1,0 para o corpo do texto. As
informações deverão estar distribuídas da seguinte maneira: Slide 01: título do trabalho,
Identificação do local (setor/serviço/município), autores e contato. Slide 02: Resumo:
caracterização do trabalho, ação desenvolvida e relação com princípios, método, diretrizes e
dispositivos da PNH Slide 03: Objetivos e Metodologia: população atendida, frequência,
duração dos passos realizados para elaboração e desenvolvimento da ação. Slide 04: resultados
alcançados e conclusões (mesmo que parciais). Slide 05 (opcional): Registros fotográficos
(máximo 04 fotos).
3. A parte escrita da ação deve conter os elementos textuais: Capa, Resumo, Objetivos e
Metodologia, Resultados alcançados e conclusões. Máximo de 10 laudas.
4. Os trabalhos classificados e apresentados nas edições anteriores não poderão ser submetidos
a este edital.


APRESENTAÇÃO: Os trabalhos deverão ser apresentados em até 10 minutos, observando as informações no
item Submissão.
 CERTIFICAÇÃO: Os participantes da VI Mostra serão certificados pela SESAU, mediante comprovação de
frequência durante o desenvolvimento do evento.
 ENVIO DO MATERIAL: Anexar o trabalho escrito e apresentação (Power Point) no email acima, com o título
Mostra PNH 2022.
Maiores esclarecimentos: Setor de Humanização da Saúde da SESAU, telefone: (82) 3315-1476, segundas às
quintas-feiras, das 08h00 às 17h00 e sexta-feira das 08h00 às 14h00 ou, pelo e-mail. : qvt.csgp@gmail.com

