Oficina de escrita de experiências Exitosas para a 17ª Mostra “Brasil, aqui tem SUS”
XXXVI Congresso Conasems

Pelo segundo ano consecutivo, o Conasems, em parceria com os Cosems,
leva a todo o país oficinas de escrita de experiências de saúde para participarem das
mostras estaduais e da 17ª Mostra “Brasil, aqui tem SUS”. Os Cosems interessados
podem receber o apoio presencial da equipe técnica do Conasems para qualificação da
escrita de experiências exitosas. O público é diverso: apoiadores, gestores municipais de
saúde, técnicos dos Cosems e dos municípios.
O objetivo da proposta é fortalecer a rede Conasems-Cosems para
identificar e compartilhar experiências bem-sucedidas e também incentivar a realização
de mostras estaduais. Os resultados do ano passado foram uma demonstração de que
a estratégia é acertada, pela primeira vez todos os Cosems enviaram experiências para
participar na Mostra Nacional. Além disso, o ambiente das oficinas preparatórias para
as mostras estaduais e a nacional é um potencializador da discussão sobre educação
permanente e disparador de novas práticas nesse sentido.
Durante a oficina, uma série de ações educacionais são propostas por meio
de atividades participativas para discussão em grupo, escrita individual e apresentação
de elementos estruturantes para um relato assertivo e compreensível de experiências
exitosas. Um dos objetivos da oficina é despertar em cada pessoa um olhar mais
ampliado para valorizar as próprias práticas, é comum haver trabalhos realizados nos
municípios que não conseguem visibilidade ou passam despercebidos quanto a sua
potência e precisam de apoio para que sejam narrados e apresentados numa mostra
competitiva. A oficina serve como disparador para aprimorar a escrita, orientar e apoiar
as pessoas na elaboração da narrativa dessas experiências.
Em alguns estados o modelo adotado para a oficina incluiu a diretoria do
Cosems, coordenadores das CIR, técnicos e apoiadores. Para disseminar o conteúdo das
oficinas com ainda mais pessoas, alguns Cosems adotaram a proposta de realizar
encontros em todas as regiões de saúde do estado. Nas palavras do presidente do
Conasems, Wilames Freire: “O Momento da Mostra e essas oficinas prévias de escrita
são encontros únicos. Saber valorizar o trabalho que é feito no dia a dia nos municípios
e incentivar gestores e profissionais de saúde a inscreverem suas experiências fortalece
ainda mais o SUS. É preciso reconhecer projetos inovadores e que transformam a
realidade da nossa população”.
Criada há 17 anos pelo Conasems, a Mostra “Brasil, aqui tem SUS” é um
marco na defesa do Sistema Único de Saúde e na valorização de trabalhos que respeitam
a diversidade do território nacional e que oferecem serviços de qualidade à população.
Dar visibilidade a essas experiências exitosas, além de mostrar uma face diferente da
que é divulgada diariamente na grande mídia, é uma maneira de promover a valorização
do trabalho dos profissionais do SUS e de desencadear uma rede de troca de
experiências entre os gestores de saúde.

Período

Programação da Oficina de Escrita de Experiências para a
Mostra – Cosems CE
Turmas 1 e 2 – Dias 17 e 18/02/2020
09h00 às 09h30
Abertura e Acolhimento

Manhã

09h30 às 12h00
Trabalho em Pequenos Grupos - Narrativa dialogada
“Escrita - fórmulas prontas são frágeis, as evoluções
definitivas”
12h00 às 13h00
Almoço
13h00 às 14h30
Exercício prático de escrita
Construção de um texto/relato a partir de disparador
relacionado à realidade do trabalho em saúde do
participante
14h30 às 17h00

Tarde

Exposição Dialogada
“Relatos de experiências: escrever bem, ser bem
compreendido e compartilhar a aprendizagem do
cotidiano”
17h00 às 18h00
Debate

