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NESC/CCS/UFPB REALIZA: 

SAÚDE É MEU LUGAR - Mostra de Vivências nos Territórios 

EDITAL  

 Edição REGIONAL PARAÍBA 

 

A Mostra Saúde É Meu Lugar é uma parceria entre a Rede Brasileira de Escolas de 

Saúde Pública (RedEscola), a Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 

(ENSP/Fiocruz) e a Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde, que é a 

principal instituição financiadora do projeto. A criação, organização e execução da Mostra é 

realizada por uma equipe da Secretaria Técnica-Executiva da RedEscola. 

A mostra Saúde É Meu Lugar é um projeto que visa reunir e divulgar histórias sobre 

experiências de trabalho em saúde nos territórios da Atenção Básica, em todo o território nacional. 

O projeto tem três etapas. 

MOSTRA ONLINE, que recebe histórias dos profissionais de saúde que atuam nos 

territórios. Estas histórias contadas – em texto, áudio, imagens e vídeos – são publicadas no 

site da mostra, e também nos canais de mídias Saúde É Meu 

Lugar (Medium, SoundCloud, Instagram e Youtube, e ainda divulgadas no Twitter e 

no Facebook). 

 Desde 2017, acontecem Mostras presenciais, as MOSTRAS REGIONAIS, uma em 

cada estado das regiões do país. As histórias da Mostra Online são apresentadas, com o 

objetivo de disparar debates e discussões sobre a Saúde nos Territórios.  

 Na Paraíba, a MOSTRA será organizada e realizada pelo Núcleo de Estudo de 

Saúde Coletiva da Universidade Federal da Paraíba – NESC-PB em parceria com o 

Projeto PalhaSUS, Programa Mais Saúde na Comunidade – PMSC, Coordenação de 

Educação Popular – COEP/PRAC e com o Mestrado Profissional em Saúde da Família 

– FACENE, e entre outros órgãos e entidades que estão se vinculando a organização da 

etapa em nosso estado. 

http://rededeescolas.ensp.fiocruz.br/
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/
http://www.fiocruz.br/
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/sas
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 Por fim, todas as histórias e outros produtos recolhidos, curados e armazenados (em 

meios físicos ou digitais) permanecerão acessíveis a toda a população brasileira, por tempo 

indeterminado, no site da mostra e nas mídias. Esta será a MOSTRA PERMANENTE, o 

principal legado do projeto Saúde É Meu Lugar para toda a população brasileira, que terá 

acesso ininterrupto a histórias de vida e trabalho contadas pelos narradores que atuam nos 

territórios da Saúde. 

 A edição regional da Paraíba será realizada no dia 28 de setembro de 2018, em 

auditório, halls e salas de aulas nas dependências do Centro de Ciências da Saúde (CCS) 

Campus I da UFPB, posteriormente informado em publicação complementar ao edital. 

 A participação na Mostra Saúde é Meu Lugar – Edição Paraíba acontecerá  das 

seguintes formas: participante acompanhando as atividades do evento e de 

apresentadores/narradores de suas experiências e vivências que poderão fazer suas 

narrativas por meio de exposição de banner; apresentação de vídeos; exposição de 

fotografias; rodas de conversas; e oficinas. Esses materiais serão de responsabilidade dos 

participantes, os quais poderão usar de  sua criatividade no ato da exposição. 

 Para as modalidades vídeos, fotografias, as inscrições se darão a partir do próprio 

site nacional da Mostra Saúde É Meu Lugar no endereço 

https://saudeemeulugar.com/participar# .   

 Para as modalidades banner, apresentações em roda de conversas, e oficinas as 

inscrições serão feitas através do google formulários hospedado no driver do gmail  

(mostrasaudeemeulugar@gmail.com). Estes serão submetidos dentro no formato de relatos, 

história narradas, devem conter introdução, desenvolvimento e conclusão (500 palavras / 

1500 caracteres).  

 As histórias no formato de vídeos e os trabalhos em banner são narrativas. São 

relatos e outros produtos de experiências vividas no âmbito do trabalho em saúde nos 

territórios locais. São as histórias que os profissionais da saúde (os 

narradores) querem e podem contar. São as histórias que os narradores querem passar 

adiante, histórias que ensinam, de aprendizado pelo e no trabalho. 

https://saudeemeulugar.com/participar
mailto:mostrasaudeemeulugar@gmail.com
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 Devem ser considerados para as inscrições dos trabalhos os seguintes eixos temáticos 

propostos no site da mostra: 

 Prática Integrativas e Complementares no SUS; 

 Saúde Nutricional; 

 Saúde Sexual; 

 Campanha de Vacinação; 

 Saúde do Homem; 

 PSE – Programa Saúde na Escola; 

 Saúde Ambiental; 

 Saúde Mental; 

 Saúde do Idoso; 

 Foto de Equipe de PSF ou individual; 

 Formações (cursos, capacitações, campanhas e etc); 

 Combate a endemias (Dengue Zika, Febre Amarela e etc; 

 Uso de Droga; 

 Saúde Indígena Tradicional (pajelança, ervas, construção de corporalidades); 

 Precariedades das Condições de Trabalho dos Profissionais de Saúde; 

 Vulnerabilidade do Território (precariedades); 

 Violências; 

 Doenças Crônicas (hipertensão e diabetes); 

 Saúde Bucal; 

 Visitas Domiciliares; 

 Pré-Natal; 

 Relação do Profissional com a Comunidade; 

 Curativos; 

 

 São histórias que conectam, que contam sobre um fazer, sobre o dia a dia do 

trabalho, vivido em território de saúde. São ‘causos’, relatos de atendimento, de vivências, de 

visitas, das andanças dos profissionais de saúde. Histórias de fatos vividos, de 

acontecimentos que se viu ou ouviu falar, são histórias de pessoas. 

 As narrativas podem inclusive relatar os erros, as possíveis falhas, as relações em 

constante negociação. As narrativas são uma espécie de artesania. 
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 Na edição Paraíba terá uma ênfase também da participação da comunidade 

universitária pela potência que as universidades do estado têm de desenvolver trabalhos, 

quer seja na graduação e/ou na extensão, nos territórios da Atenção Básica e na Estratégia 

Saúde da Família. 

 As inscrições para as modalidades nacional (vídeos, fotografias) do site da mostra já 

estão abertas. Para os trabalhos nas modalidades do encontro regional (banner, apresentações 

em roda de conversa, oficinas e fotos) as inscrições serão iniciadas no dia 20 de Agosto. As 

inscrições nos dois espaços de realização, para efeito dos trabalhos que serão apresentados na 

Mostra Saúde é o Meu Lugar – edição Paraíba, se encerrarão no dia 09 de setembro 23 horas 

e 59minutos. 

 Os trabalhos submetidos serão apreciados, para efeito de avaliação do cumprimento 

das normas estabelecidas nesse edital e dos preceitos estabelecidos pelo site da Mostra 

Saúde É o Meu Lugar, pela comissão local instituída pelo NESC-UFPB.  

João Pessoa, agosto de 2018. 

 

 

 

 

Prof. Ms. José da Paz Oliveira Alvarenga             

NESC/CCS/UFPB | Coordenador 

Contatos: (83) 3216-7249 
 

 

 

 


