
 

31º CONGRESSO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE  

DO RIO GRANDE DO SUL 

 

REGULAMENTO DA MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS – 2019 

 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul – 

COSEMS/RS convida para a Mostra de Experiências Exitosas a ser realizada 

durante o 31º Congresso das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do 

Sul, no período de 22 a 25 de abril de 2019, em Bento Gonçalves/RS. 

Este regulamento estabelece os critérios para a submissão de trabalhos e 

premiação de experiências na Mostra de Experiências Exitosas do Rio Grande do 

Sul, edição 2019. 

 

1. OBJETIVOS 

 

1.1 Propiciar o compartilhamento de experiências bem-sucedidas no âmbito do 

SUS presentes nas regiões de saúde e municípios; 

1.2 Estimular, fortalecer e divulgar as ações de municípios que inovam nas 

soluções visando a garantia do direito à saúde; 

1.3 Dar visibilidade às práticas de saúde na abrangência da gestão local, 

segundo a realidade dos territórios; 

1.4 Promover um espaço para a troca de experiências e reflexões sobre a gestão 

e organização de serviços de saúde; 

1.5 Oportunizar o fortalecimento estratégico e aprimoramento do Sistema Único 

de Saúde – SUS no âmbito do Rio Grande do Sul; 

1.6 Desenvolver novas tecnologias para a Atenção Primária à Saúde; 

1.7 Incentivar o Desenvolvimento Sustentável (agenda 20/30). 

 



 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

 

2.1  DA SUBMISSÃO DE EXPERIÊNCIAS 

 

a) Os participantes deverão preencher os Formulários de Inscrição e 

Submissão disponibilizado no sistema do congresso: 

www.congressocosemsrs.com.br.  

 

2.1.1 DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

2.1.1.1 As submissões de trabalhos dos municípios deverão conter anexo, 

obrigatoriamente autorização do secretário (a) municipal de saúde, 

não sendo aceito autorização assinada pelo secretário (a) adjunto (a), 

coordenador, diretor, etc, conforme o Anexo I. 

2.1.1.2 A submissão de trabalhos dos departamentos, setores e ou 

coordenadoras estaduais deverão conter anexo, obrigatoriamente 

autorização do secretário (a) estadual de saúde, não sendo aceito 

autorização assinada pelo secretário (a) adjunto (a), coordenador, 

diretor, etc, conforme o Anexo I. 

2.1.1.3 A submissão de trabalhos advindos dos COSEMS de outros estados 

do Brasil e Distrito Federal deverão conter anexo, obrigatoriamente 

autorização do secretário (a) municipal de saúde onde o trabalho foi 

desenvolvido e também do presidente do Conselho de Secretarias 

Municipais de Saúde do estado conforme o Anexo I. 

 

– Submissão de experiências por MUNICÍPIO 

 

a) Os trabalhos da seleção tema municipal, deverão ser inscritos pelo 

autor ou coautor, responsável pela submissão da experiência do 

município; 

http://www.congressocosemsrs.com.br/


 

- Submissão de experiências por REGIÃO DE SAÚDE 

 

a) Os trabalhos da seleção regional, região de saúde poderão ser 

inscritos por qualquer secretário municipal de saúde da respectiva 

região. 

b) Os secretários municipais de saúde, para inscreverem as experiências 

regionais, deverão selecionar a opção “Região de Saúde” no ato da 

inscrição e inserir o Anexo I – Autorização de Participação 2019 para 

conferência da banca de validação.  

 

- Submissão de experiências pela SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE 

 

Os trabalhos da seleção estadual poderão ser inscritos por qualquer 

servidor estadual desde que lotado em algum órgão, setor, departamento 

ou assemelhado da Secretaria Estadual de Saúde e com a autorização 

expressa do chefe gestor da pasta, conforme Anexo I – Autorização de 

Participação 2019 

A submissão de trabalhos pela Secretaria Estadual de Saúde tem por 

objetivo reconhecer fluxos, processos, ferramentas ou ações 

desenvolvidas por servidores do estado (de carreira ou não) que tenham 

impactado positivamente nas atividades do seu dia a dia. Estas atividades 

podem ou não envolver municípios ou regiões ou então ser positiva para 

os serviços internos da SES/RS.  

 

- Submissão de experiências pelos COSEMS  

 

Os trabalhos da seleção COSEMS têm como ênfase a participação como 

convidado de honra do 31° Congresso Estadual de Secretarias Municipais 

de Saúde do Rio Grande do Sul e objetiva o reconhecimento de ações 

desenvolvidas nos diversos municípios do país. 

Esta seleção tem o caráter específico de disseminação das boas práticas 

que ocorrem diariamente em todo o território nacional, logo, os trabalhos 



 

selecionados nesta categoria não concorrerão nem entre si, nem com 

outros trabalhos de outras categorias. 

Os critérios para seleção desta categoria de trabalhos se dará na primeira 

etapa de seleção onde avalia-se o conteúdo escrito e de todos os 

inscritos, serão selecionados 05 (cinco) produções que farão a 

apresentação oral durante o congresso. 

A seleção destas experiências ocorrerá internamente dentro do COSEMS 

RS e terá como critérios de escolha o impacto e a possibilidade de 

aplicação de parte ou da totalidade da experiência nos municípios 

gaúchos. 

A divulgação das experiências escolhidas se dará através do site do 

congresso e também por e-mail, com antecedência, a fim de garantir a 

viabilização da participação dos selecionados. 

Não há limite no número de trabalhos inscritos por COSEMS. 

 

2.2  DOS PRÉ-REQUISITOS  

 

Refletir processos de trabalhos em consonância com os temas e os 

respectivos subtemas, conforme consta no Anexo II - Temas e Subtemas. 

 

2.3  DO FORMULÁRIO A SER PREENCHIDO 

 

 O relato presente no site dispõe:  

 

a) Título: 

Até 180 (cento e oitenta) caracteres, incluindo espaços. 

b) Apresentação/Introdução/Justificativa: 

De 300 a 500 (trezentos a quinhentos) caracteres, incluindo espaços. 

c) Objetivo da experiência: 

De 100 a 300 (cem a trezentos) caracteres, incluindo espaços e com 

VERBO NO INFINITIVO. 



 

d) Metodologia: 

De 200 a 750 (duzentos a setecentos e cinquenta) caracteres, 

incluindo espaços. Escrita de forma clara e concisa, abordando 

procedimentos e coleta e análise de dados se for o caso) 

e) Resultados: 

De 200 a 750 (duzentos e setecentos e cinquenta) caracteres, 

incluindo espaços. Apresentar neste tópico os principais resultados 

do trabalho, NÃO inserir tabelas, gráficos ou gravuras. 

f) Conclusão/Observações/Considerações: 

De 200 a 500 (duzentos e quinhentos) caracteres, incluindo espaços 

e deve responder ao objetivo do trabalho. 

 

2.4  DOS TEMAS E SUBTEMAS DAS EXPERIÊNCIAS 

 

Os temas e subtemas estão relacionados no Anexo II. 

 

 

3 ORIENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES PARA A SELEÇÃO DAS 

EXPERIÊNCIAS 

 

a) As experiências não necessitam ser inéditas, mas devem ser 

consideradas bem-sucedidas, no sentido de contribuir para a gestão do 

SUS e para a garantia do direito à saúde da população, já realizadas 

ou em realização há pelo menos 06 (seis) meses, além de estarem 

consoantes às temáticas e seus subtemas, estabelecidas no Anexo II. 

b) Ressalta-se que os participantes atentem tanto para os tópicos quanto 

para os critérios de avaliação, lembrando que todos estes itens são 

analisados e considerados na avaliação pela banca. 

c) O resumo da experiência deverá ser apresentado conforme o item 2.1 

deste regulamento. 

 



 

3.1 DA SELEÇÃO POR TEMA/SUBTEMA (MUNICIPAL)  

 

a) Os municípios podem inscrever experiências em uma ou mais 

temáticas, não havendo limitação de número de inscrições por 

municípios, porém, um mesmo trabalho não poderá ser inscrito duas 

ou mais vezes. 

b) Caso a comissão de avaliação identifique a inscrição de um mesmo 

trabalho mais de uma vez, mesmo que em temáticas diferentes, todos 

os trabalhos serão desclassificados. 

c) O quadro abaixo estabelece o número máximo de experiências a 

serem aprovadas para etapa da Mostra no XXXI Congresso do 

Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul, 

no que se refere a Seleção por Tema (municipal), considerando a 

distribuição abaixo: 

 

TEMÁTICAS 
DISTRIBUIÇÃO DE 

EXPERIÊNCIAS 

1 - Planejamento Local do SUS 4 

2 - Participação da Comunidade na Saúde 4 

3 - Financiamento e o Fundo Municipal de Saúde 4 

4 - Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 4 

5 - Judicialização da Saúde no Município 4 

6 - Atenção Básica 6 

7 - Vigilância em Saúde no Município 5 



 

8 - Regulação do SUS no Município 5 

TOTAL 36 

 

 

3.2 DA SELEÇÃO POR REGIÃO DE SAÚDE 

 

a) As regiões de saúde podem inscrever experiências em uma ou mais 

temáticas, não havendo limitação de número de inscrições por região, 

porém, um mesmo trabalho não poderá ser inscrito duas ou mais vezes. 

b) Caso a comissão de avaliação identifique a inscrição de um mesmo 

trabalho mais de uma vez, mesmo que em temáticas diferentes, todos os 

trabalhos serão desclassificados. 

c) As experiências por região de saúde deverão estar de acordo com os 

temas e subtemas do quadro descrito no item 3.1. 

d) O quadro abaixo estabelece o número máximo de experiências a serem 

aprovadas para etapa da Mostra no XXXI Congresso do Conselho das 

Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul, considerando a 

proporcionalidade de municípios por Região de Saúde. 

 

REGIONAL REGIÃO CRS MUNICÍPIOS EXPERIÊNCIAS* 

Verdes Campos  1 4 21 2 

Entre Rios 2 4 11 1 

Fronteira Oeste  3 10 11 1 

Belas Praias 4 18 12 1 

Bons Ventos 5 18 11 1 

Paranhana 6 1 8 1 

Vale dos Sinos 7 1 15 1 

Vale do Caí / Metropolitana 8 1 18 1 



 

Carbonífera / Costa Doce 9 2 19 1 

POA/ Metropolitana 10 2 6 1 

Sete Povos das Missões 11 12 24 2 

Portal das Missões 12 9 13 1 

Região da Diversidade 13 17 20 1 

Fronteira Noroeste 14 14 22 2 

Caminho das Águas 15 19 26 2 

Alto Uruguai 16 11 33 3 

Planalto 17 6 28 2 

Região da Araucárias 18 6 20 1 

Região do Botucaraí 19 6 14 1 

Rota da Produção 20 15 26 2 

Região Sul 21 3 22 2 

Pampa 22 7 6 1 

Caxias e Hortências 23 5 6 1 

Campos de Cima da Serra 24 5 9 1 

Vinhedos e Basalto 25 5 22 2 

Uvas e Vales 26 5 12 1 

Jacuí Centro 27 8 12 1 

Santa Cruz do Sul 28 13 13 1 

Vale das Montanhas 29 16 27 2 

Vale da Luz 30 16 10 1   

Total 41   

Distribuição de submissão de experiências por Região*: 

De 1 a 20 municípios – 1 

De 21 a 30 municípios – 2 

De 31 a 40 municípios – 3 

  

 

 



 

3.3  DA SELEÇÃO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE 

 

a) A avaliação e seleção dos trabalhos inscritos pela secretaria estadual 

de saúde será dividida entre setores e departamentos que concorrerão 

entre si e, as experiências inscritas pelas coordenadorias regionais de 

saúde que concorrerão somente com seus pares, ou seja, com outras 

coordenadorias regionais de saúde. 

b) Os setores, departamentos e coordenadorias podem inscrever 

experiências em uma ou mais temáticas, não havendo limitação de 

número de inscrições, porém, um mesmo trabalho não poderá ser 

inscrito duas ou mais vezes. 

c) Caso a comissão de avaliação identifique a inscrição de um mesmo 

trabalho mais de uma vez, mesmo que em temáticas diferentes, todos 

os trabalhos serão desclassificados. 

d) As experiências inscritas pela Secretaria Estadual de Saúde deverão estar de 

acordo com os temas e subtemas do quadro descrito no item 3.1, sendo o 

número total de trabalhos inscritos sem distinção da temática. 

e) O quadro abaixo estabelece o número máximo de experiências a serem 

aprovadas para etapa da Mostra no XXXI Congresso do Conselho das 

Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul, por 

setor/departamento da SES/RS. 

 

SETOR/DEPARTAMENTO EXPERIÊNCIA 

Fundo Estadual de Saúde 1 

Auditoria Médica 1 

Assessoria Técnica de Planejamento – 

ASSTEPLAN 

1 

Assessoria de Comunicação Social – ACS 1 

Assessoria Jurídica 1 

Departamento Administrativo 1 

Departamento de Ações em Saúde – DAS  3 



 

Departamento de Assistência Hospitalar e 

Ambulatorial – DAHA  

1 

Departamento de Gestão da Tecnologia da 

Informação – DGTI 

1 

Departamento de Coordenação dos Hospitais 

Estaduais – DCHE 

1 

Coordenação da Assistência Farmacêutica – 

CEPAF 

1 

Escola de Saúde Pública – ESP  1 

Centro Estadual de Vigilância em Saúde – CEVS 2 

Ouvidoria 1 

Departamento de Regulação Estadual – DRE 2 

COORDENADORIAS EXPERIÊNCIA 

Coordenadorias Regionais de Saúde 19 

TOTAL 38 

 

 

3.4 ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO DA 

EXPERIÊNCIA NA MOSTRA  

 

a) Caberá ao responsável pela apresentação oral da experiência ficar 

atento às orientações que lhe serão encaminhadas por e-mail ou serão 

disponibilizadas no site do congresso para realização de sua inscrição. 

b) Oportunamente será publicado no site do congresso o cronograma de 

apresentações e é de responsabilidade exclusiva do apresentador estar 

presente no local indicado para sua apresentação com, no mínimo, 10 

minutos de antecedência e apresentar-se na Sala de HelpDesk para 

assinar a lista de presença e então encaminhar-se imediatamente para 

sala onde realizará a sua apresentação e aguardar o horário marcado. 



 

c) O atraso não justificado formalmente poderá incorrer na 

desclassificação da experiência. 

d) O apresentador terá a sua disposição computador, microfone e 

equipamento de som para utilizar em sua apresentação 

e) As apresentações deverão ser entregues exclusivamente no layout 

disponibilizado pelo COSEMS via e-mail e site do Congresso, sob pena 

de desclassificação automática dos trabalhos entregues fora do padrão 

estabelecido. 

f) Os arquivos de apresentação deverão ser postados no sistema do 

congresso através do link disponibilizado para o responsável pela 

apresentação até o prazo limite de 48 horas antes da data da 

apresentação. Os arquivos que não forem recebidos dentro deste 

prazo não serão aceitos e o trabalho estará automaticamente 

desclassificado. 

 

4 ORIENTAÇÕES SOBRE A INSCRIÇÃO E AS DESPESAS DE 

DESLOCAMENTO DO RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO DA 

EXPERIÊNCIA SELECIONADA PARA A MOSTRA 

 

a) Para o apresentador do trabalho haverá isenção de: 

a.1) Do pagamento da inscrição no Congresso; 

a.2) 02 (duas) hospedagens (apenas para participantes cujo os 

municípios ultrapassam 60km de distancia da cidade de 

Bento Gonçalves – RS); 

a.3) 02 (dois) almoços.  

 

b) As isenções estão garantidas para o apresentador do trabalho, que 

receberá pelo e-mail cadastrado no ato da submissão, uma chave de 

acesso. 



 

c) As isenções previstas para os apresentadores dos trabalhos da Mostra, 

não dão direito à isenção ou acesso às oficinas, cursos, palestra ou 

qualquer outra atividade dentro da programação do congresso que 

exija pagamento. 

 

5 DOS PRAZOS 

 

Publicação do Regulamento da Mostra 

de Experiências Exitosas – 2019. 

14 de janeiro de 2019 

Prazo limite para submissão de 

experiência, através do sistema de 

inscrição específico para a Mostra. 

24 de fevereiro de 2019 

Prazo limite para a divulgação do 

resultado das experiências selecionadas, 

nos respectivos temas e subtemas, no 

site do congresso. 

18 de março de 2019 

Prazo limite para inscrição, com isenção 

no congresso, do responsável indicado 

para apresentação da(s) experiência(s) 

selecionada(s). 

De 18 de março a 24 de março de 2019 

Apresentação das experiências no 31º 

Congresso do COSEMS/RS. 

De 23 de abril de 2019 

 

 

6 DOS CERTIFICADOS 

 

 Todos os autores e coautores dos trabalhos receberão certificados a serem 

disponibilizados por meio virtual, devidamente registrados e homologados pela 

coordenação do congresso, após a finalização do congresso, estando a emissão do 

certificado atrelada à pesquisa de satisfação do site. 



 

 

 

7 DA AVALIAÇÃO DA MOSTRA 

 

7.1 A avaliação das experiências serão realizadas pelo comitê durante a 

mostra no congresso: 

7.1.1 As experiências serão apresentadas por temática, em salas a serem 

definidas e informadas em tempo oportuno, haverá escore (0 a 10) de 

pontuação por critério, os quais totalizam 7 (sete). 

7.1.2 A avaliação ocorrerá individualmente por aqueles que compõem o 

respectivo comitê, o qual será composto por: 

a) 1 coordenador por temática 

b) 1 avaliador 

c) 1 moderador 

 

7.2 DA FORMA DE AVALIAÇÃO 

 

7.2.1 A avaliação dos trabalhos inscritos na Mostra de Experiências Exitosas 

do XXXI Congresso Estadual de Secretarias Municipais de Saúde é 

dividida em dois momentos, sendo o primeiro de avaliação do trabalho 

escrito que deve seguir todos os critérios estabelecidos neste edital e 

seus anexos e o segundo momento onde ocorre a apresentação oral 

durante o congresso. 

7.2.2 Na primeira etapa de avaliação os trabalhos escritos são submetidos 

através do link disponibilizado e distribuídos à equipe avaliadora contendo 

exclusivamente o trabalho em si; as informações de autores, coautores, 

município, região de saúde ou órgão estadual são suprimidas e 

desconhecidas dos avaliadores. 



 

7.2.3 Esta etapa conta com, no mínimo, 10 (dez) avaliadores, sendo que 

cada trabalho passa pela avaliação de 03 (três) avaliadores diferentes e a 

nota final desta etapa é a média simples destas 03 (três) notas. 

7.2.4 A segunda etapa ocorre durante o congresso e contempla a 

apresentação oral da experiência classificada na primeira etapa. 

7.2.5 A composição da nota final para definição das experiências vencedoras  

se dará com a média simples das notas lançadas pelos avaliadores 

presenciais somada à nota final da avaliação da primeira etapa; o 

somatório destas duas notas gera a nota final de classificação do 

trabalho. 

 

7.3 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

  

7.3.1 Relevância e aplicabilidade; 

a) Ter relevância em um projeto significa ser pertinente, importante para 

aquele local ou território e aplicabilidade é o significado que estas 

ações têm para a comunidade onde o projeto foi ou está sendo 

desenvolvido. 

7.3.2 Ampliação do acesso; 

a) A execução deste projeto ampliou ou possibilita a ampliação de acesso 

da população usuária do SUS aos serviços de saúde? Salientamos 

aqui ainda, que as situações que facilitam o acesso da população 

também são consideradas como positivas. 

7.3.3 Intersetorialidade; 

a) Para o desenvolvimento das ações desta experiência exitosa foram 

envolvidos outros atores além daqueles que atuam diretamente nos 

setores onde o projeto se aplica? Por exemplo, um projeto que está de 

acordo com a temática da Vigilância em Saúde no Município envolveu 

ações intersetoriais com atores da Atenção Primária em Saúde, do 

Ministério Público, de outras secretarias municipais, etc. 

7.3.4 Coordenação do cuidado em rede; 



 

a) As ações desenvolvidas na experiência exitosa apresentada foram 

planejadas e ou apontam para o cuidado em rede? Se sim, descreva 

de forma clara onde isso acontece. 

7.3.5 Caráter inovador; 

a) Conforme preconizado neste edital, não é necessário que a experiência 

seja inédita, porém, é importante que o participante avalie o caráter 

inovador que das ações que desenvolveu, lembrando que fazer 

diferente também é inovar.   

7.3.6 Alinhamento às diretrizes do SUS de equidade e integralidade; 

a) Ao desenvolver as ações no trabalho apresentado é possível perceber 

que houve alinhamento com as diretrizes da equidade e integralidade? 

Se sim, aponte de forma clara em sua escrita. 

7.3.7 Apresentação oral; 

a) Diferente de todos os critérios anteriores, este é um critério que é 

avaliado somente na segunda etapa de avaliação que ocorre durante o 

congresso. Os avaliadores deverão levar em consideração neste 

critério o domínio pelo apresentador do assunto apresentado, a sua 

desenvoltura e o respeito ao tempo limite para apresentação. 

 
7.4 DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

 

7.4.1 No caso de empate, serão utilizados como critérios de desempate a 

sequência a seguir: 

a) Maior nota no item relevância e aplicabilidade; 

b) Maior nota no item ampliação do acesso; 

c) Maior nota em intersetorialidade; 

d) Maior nota no item coordenação do cuidado em rede; 

e) Maior nota no item alinhamento às diretrizes do SUS de equidade e 

integralidade;  

 

7.5 As maiores notas indicarão os premiados e receberão premiação 



 

conforme distribuição abaixo: 

 

Experiências exitosas do âmbito Região de Saúde 

1º Lugar 1 premiado 

2º Lugar 1 premiado 

3º Lugar 1 premiado 

4º Lugar 1 premiado 

 

 

Experiências exitosas por Tema (municipal) 

Tema Premiação 

Planejamento Local do SUS 

1° lugar - 1 premiado 

2° lugar - 1 premiado 

3° lugar - 1 premiado 

Participação da Comunidade na Saúde 

1° lugar - 1 premiado 

2° lugar - 1 premiado 

3° lugar - 1 premiado 

Financiamento e o Fundo Municipal de Saúde 

1° lugar - 1 premiado 

2° lugar - 1 premiado 

3° lugar - 1 premiado 

Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

1° lugar - 1 premiado 

2° lugar - 1 premiado 

3° lugar - 1 premiado 

Judicialização da Saúde no Município 

1° lugar - 1 premiado 

2° lugar - 1 premiado 

3° lugar - 1 premiado 

Atenção Básica 

1° lugar - 1 premiado 

2° lugar - 1 premiado 

3° lugar - 1 premiado 

Vigilância em Saúde no Município 1° lugar - 1 premiado 



 

2° lugar - 1 premiado 

3° lugar - 1 premiado 

Regulação do SUS no Município 

1° lugar - 1 premiado 

2° lugar - 1 premiado 

3° lugar - 1 premiado 

Experiências exitosas do âmbito da Secretaria Estadual de Saúde 

Setores e Departamentos 

1º Lugar 1 premiado 

2º Lugar 1 premiado 

3º Lugar 1 premiado 

4º Lugar 1 premiado 

 

Experiências exitosas do âmbito da Secretaria Estadual de Saúde 

Coordenadorias 

1º Lugar 1 premiado 

2º Lugar 1 premiado 

3º Lugar 1 premiado 

4º Lugar 1 premiado 

 

8 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 O COSEMS/RS nomeará a Comissão de Organização da Mostra 2019; 

 O COSEMS/RS nomeará a Comissão de Avaliação e Seleção da Mostra 

2019; 

 O COSEMS/RS nomeará os Coordenadores de salas por temática, 

integrantes do comitê responsável pela avaliação das apresentações orais, 

que ocorrerem no período de vigência do congresso. 

 Caso haja algum tema com um número de trabalhos inscritos inferior a 05 

(cinco), este tema será suprimido e os trabalhos nele inscritos serão 

remanejados para outra temática, sendo a Comissão Organizadora e a 



 

Comissão de avaliação, soberanas nesta decisão. 

 A avaliação das experiências obedecerá aos critérios estabelecidos pelo 

comitê, conforme previamente divulgados no presente regulamento. 

 Os integrantes da Comissão de Avaliação, bem como os responsáveis pela 

avaliação das experiências a serem premiadas, componentes do comitê, não 

poderão ter trabalhos inscritos na Mostra ou algum tipo de vínculo com as 

experiências avaliadas. 

 A resolução com a nomeação da Comissão Organizadora terá publicidade 

através do site do evento: www.congressocosemsrs.com.br 

 Outras questões relacionadas à MOSTRA serão resolvidas pela Comissão 

Organizadora. 

 

 

Porto Alegre, 14 de Janeiro de 2019. 

 

 

 

Diego Espíndola 

Presidente do COSEMS/RS 


