CONVITE
A Escola de Saúde Pública do Estado de
Minas Gerais (ESP-MG) e a Escola Nacional
de Saúde Pública Sergio Arouca (ENSP
Fiocruz), representantes da Rede Brasileira
de Escolas e Centros Formadores em Saúde
Pública (REDESCOLA) da região sudeste,
convidam para o Seminário Regional sobre
a Formação em Saúde Pública.

Datas:
22 e 23 de junho de 2017
Local:
Av. Augusto de Lima, 2061 - Barro Preto
BH/MG, (Unidade Sede da ESP-MG,
entrada pela Rua Uberaba).

Inscrições:

https://goo.gl/hGLLFQ

PROGRAMAÇÃO
Dia 22/06/2017 – quinta-feira
Hora/Local

ATIVIDADE

CONVIDADOS

12h – 14h
Sede - ESP/MG

Chegada dos participantes –
acolhimento, credenciamento
e entrega de kits

Trabalhadores do SUS, alunos
e residentes, profissionais
que atuam em instituições
formadoras, regionais,
conselhos de saúde

14h – 15h30
Auditório

Abertura - Arena
- Descerramento da Placa (71 anos)
- Apresentação dos objetivos e do
contexto do Seminário Regional
- Apresentação dos parceiros
institucionais (ES, MG, RJ, SP)

Representantes das Escolas e dos
Centros Formadores da Região
Sudeste
REDESCOLA – STE e Grupo de
Condução
Representantes da gestão
estadual
Mostra Saúde é Meu Lugar

15h30 – 17h30
Auditório

Formação em Saúde Pública:
constituição de redes

Ena Galvão (ETSUS Brasília)
Andrey Mozzer (SES/ES)
Maria Auxiliadora Córdova
Christófaro (Professora adjunta
aposentada da UFMG)
Antônio Carlos Machado (Cefor/
SP)
Marise Ramos (Escola Politécnica/
Fiocruz)
Mediadora: Cristina Ruas (ISC/
UFF)

17h30 – 18h
Jardim de Inverno

18h

14h – 18h
Salas de aula

- Lançamento do Livro
“REDESCOLA e a nova formação
em Saúde Pública”
- Homenagem à Roseni Sena

Rosa Souza (REDESCOLA)
Representantes do coletivo de
trabalhadores da ESP-MG

- Show Xicas da Silva
- Coquetel – 71 anos

Atividades Paralelas
- Mostra ‘Saúde é o meu lugar’
- Salas de Exposição e Atividades
autogestionadas

Exposição de fotos, textos,
áudios e vídeos de narrativas
já inscritas na Mostra, curadas
segundo o ‘tom’ da Mostra
Regional

Dia 23/06/2017 – sexta-feira
08h – 08h30
Jardim de Inverno

Banda BIOS Orquestra Show

Rodas de discussão

08h30 – 10h30
Auditório

10h45 – 12h30
Auditório

Roda 1 - Sentidos e significados
sobre o SUS
- Quais sentidos e significados os
diferentes atores envolvidos com
o SUS, hoje produzem sobre sua
vivência nos serviços?
- Quais estratégias podem ser
desenvolvidas para produzir
a valorização do SUS entre os
diferentes atores?
Roda 2 – Integração EnsinoServiço
- Como potencializar a inserção
dos alunos nos serviços de saúde
do SUS, e de modo particular na
Atenção Básica, em contextos
de fragilidade das relações
entre gestores, trabalhadores e
instituições de ensino?
- Como fortalecer o COAPES como
estratégia de aproximação entre
ensino e serviço?
- Como fortalecer o papel
educador dos trabalhadores
que atuam nos serviços do SUS,
de forma que as relações entre
formação e produção do cuidado
em saúde se tornem mais fluidas e
potentes nos diferentes espaços de
produção do cuidado?
- Como potencializar a preceptoria
nos campos de prática?

Exposição de fotos, textos,
áudios e vídeos de narrativas
já inscritas na Mostra, curadas
segundo o ‘tom’ da Mostra
Regional
Narrador da Mostra – disparador
da discussão: José Fábio (CE)
Ludmila Bandeira (Representante
do MST)
Francisco Viana (Maternidade
Odete Valadares)
Bárbara Furtado (Secretaria
Municipal de Saúde de Betim/
MG)
Camila Borges (Escola
Politécnica/Fiocruz)

Narrador da Mostra – disparador
da discussão: Henio Dantas (BA)
Cássia Beatriz Batista (UFSJ)
Tatiana Lopes (Maternidade Sofia
Feldman)
Mônica de Rezende (ENSP/
Fiocruz)

Roda 3 – Sentidos e significados
sobre a Educação Permanente em
Saúde

13h45 – 15h45
Auditório

- Como os diferentes atores
envolvidos com o SUS concebem
a EPS?
- Como potencializar a EPS nas
distintas realidades/localidades e
entre os distintos atores?
- Como ativar a EPS nos espaços
de formação dos alunos nos
serviços de saúde do SUS, de
modo particular na Atenção Básica,
de forma a promover a articulação
entre saberes construídos (por
profissionais e alunos) e cotidiano
de trabalho (de profissionais e
alunos)?
- Considerando a necessidade de
ações interdisciplinares na saúde,
como reestruturar a formação em
Saúde Pública nas instituições, de
forma a torná-la permeável a essas
necessidades?

Narrador da Mostra – disparador
da discussão: Luis Paulo Souza
(MG)
Laura Feuerwerker (USP)
Rita dos Reis e Souza (Referência
técnica de EPS - Patos de Minas/
MG)
Patrícia Braga (UFSJ)

Roda 4 – Formação em Rede

16h – 18h
Auditório

Qual o lugar das Escolas e Centros
formadores de Saúde Pública na
política de formação em saúde no
país?
Quais as prioridades de formação,
com que objetivos e como
gostaríamos de promover tais
processos formativos?

09h – 18h
Salas ESP/MG

18h
Auditório

Atividades paralelas
- Mostra ‘Saúde é o meu lugar’
- Salas de Exposição e Atividades
autogestionadas

Encerramento

Narrador da Mostra – disparador
da discussão: Lídia Oliveira (RJ)
Roberta Gondim (ENSP/Fiocruz)
Sheila Cristina de Souza Cruz
(ETSUS Vitória/ES)
Colaboração: Kênia Lara Silva
(UFMG)

Expor fotos, textos, áudios e
vídeos de narrativas já inscritas
na Mostra, curadas segundo o
‘tom’ da Mostra Regional
Oficinas curtas sobre
comunicação, mídias, palhaçaria,
produção de materiais
comunicacionais, etc
Representantes da Região
Sudeste

