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O tema central do evento é produto de 

reflexões e discussões entre membros da Comissão 

Organizadora. Captou-se um sentimento disperso 

entre profissionais que trabalham com a saúde no 

Estado. Insatisfações com o enfoque predominante, 

apesar de políticas inovadoras e com os obstáculos 

teimosos que parecem almejar a eternidade. 

O poema, contribuição espontânea de uma 

profissional da área, é uma construção criativa 

que toma por base o tema do evento e o associa 

ao quadro de Laércio Gomes, artista plástico que 

participou do Concurso Cultural promovido pela 

organização do Congresso nos meses finais de 2014 

e iniciais de 2015.

O poema trabalha com os opostos. É um 

convite para quebrar paradigmas na busca de 

olhares inusitados. A perspectiva desse novo olhar é 

a capacidade de enxergar e construir, a partir de um 

mosaico de diferentes olhares, uma nova visão, uma 

nova realidade.

O Congresso não deve ser um momento, lá em 
julho de 2016. Precisa ser um processo, desde 
já. Para alguns, para os mais envolvidos, já 
vem sendo. Gostaríamos que assim seja visto 
e entendido por todos. Ou seja, mais do que 
um evento, o 3º Congresso se propõe a ser um 
movimento. Essa é a provocação. Junte-se 
a nós!

Águas e olhares...

Que barco me naufraga?

Que leme me desnorteia?

Que céu me reflete?

Que âncora me solta?

Que tempestade me pacifica?

Que calmaria me enfurece?

Que rede me voa?

Que distância me aproxima?

Que sal me adoça?

Que sombra me ilumina?

Que correnteza me paralisa?

Que raso me afoga?

Que exílio me retorna?

Que saúde me adoece?

Olhos n’água, olhos d’água: novas águas, novos 

olhares...

(Kim W, maio de 2015)

um novo olhar para a saúde!

PROMOÇÃO



obJetivo 

O 3º Congresso paranaense de saúde pública/
Coletiva tem como objetivo contribuir para a expansão e a 
qualificação da saúde no Paraná, propiciando oportunidades 
para os participantes aprofundarem seus conhecimentos, 
aprimorarem competências, discutirem as temáticas 
prioritárias de saúde do Estado. Assim como a apresentação 
dos resultados (parciais ou finais) de pesquisas em 
desenvolvimento ou realizadas, apoiadas pelo PPSUS ou por 
outras fontes. O Congresso deve também ser entendido como 
momentos para a apresentação de relatos de experiências 
de profissionais de saúde e estudantes de graduação, de 
discussão sobre o andamento de projetos aplicativos ou de 
intervenção realizados durante cursos de pós-graduação. 
Enfim, a oportunidade para potencializar ações de educação 
permanente em saúde desenvolvidas por quem atua nas 
instituições de formação, nos serviços e nas instâncias do 
controle social em saúde.

públiCo-alvo e vagas

O evento está sendo planejado para receber 1.200 
participantes. Profissionais e dirigentes que atuam nos 
diversos serviços e instâncias da Secretaria Estadual de 
Saúde; profissionais e dirigentes das Secretarias Municipais 
de Saúde do Paraná; profissionais e dirigentes dos serviços 
de saúde dos órgãos federais existentes no Estado; 
profissionais e dirigentes que trabalham nos Consórcios de 
Saúde e nos Consórcios Intermunicipais de Saúde do Paraná; 
profissionais e dirigentes dos serviços de saúde mantidos 
por entidades do Terceiro Setor; professores, pesquisadores, 
estudantes e dirigentes dos cursos de graduação e de pós-
graduação em saúde, especialmente das áreas de saúde 
coletiva e de saúde pública; conselheiros de saúde, líderes 
e dirigentes de entidades e movimentos comunitários de 
saúde.

As vagas disponíveis para os minicursos e oficinas 
estão restritas a 30 participantes cada.

programação preliminar

Dia 27/07 (quarta-feira)
Manhã: Recepção e entrega de material (UFPR Litoral – 

Matinhos)  | Tarde: Minicursos pré-congresso + Mesa 

Redonda + Encontro de categorias + Exposição (UFPR 

Litoral – Matinhos)  |  Noite: Conferência de Abertura + 

Coquetel (SESC-Caiobá).

dia 28/07 (quinta-feira)
Manhã e Tarde: Oficinas + Mesa redonda + Encontro 

de categorias + Exposição (As oficinas neste dia serão 

realizadas nas 7 cidades do Litoral)  |  Noite: Conferência 

ou Painel ou Mesa Redonda (idem).

dia 29/07 (sexta)
Manhã: Conferências + Mesa redonda + Apresentações 

de Trabalhos Científicos + Exposição (UFPR Litoral) | 

Tarde: Apresentações de Trabalhos Científicos + Roda 

de Conversa + Encontro de categorias +  Exposição (UFPR 

Litoral) | Noite: Atividade cultural em Paranaguá – 368º 

Aniversário da cidade.

dia 30/07/16 (sábado)
Manhã: Conferência/Painel/Mesa-redonda + Plenária 

de Encerramento + Exposição (UFPR Litoral) | Tarde: 
Atividades Turísticas (Ilha do Mel, Serra do Mar e outras).

As Oficinas de Produto e de Conhecimento terão 
duração entre 6 e 8 horas, com exceção da que for 
realizada em Guaraqueçaba, que em virtude da distância 
e características de acesso – 1 hora de barco – terá 4 
horas. Consulte informações sobre os temas no site oficial 
do congresso a partir de outubro.

insCrições

As inscrições para o Congresso/Mostra e suas 
atividades poderão ser feitas através do site oficial a 
partir de 01/11/2015 até o dia 01/07/2016. As vagas para os 
minicursos e para as oficinas de trabalho serão limitadas 
e preenchidas conforme a ordem das inscrições. As 
informações detalhadas a respeito estarão disponíveis no 
site a partir de outubro.

Tabela De Valores

trabalhos CientÍFiCos
A inscrição dos trabalhos será feita exclusiva-

mente via site oficial do evento, onde são informadas as 
“Normas para elaboração de resumo”.

O período de inscrição de trabalhos é de 01 de 
novembro de 2015 a 01 de maio de 2016.

eXposição

Área de Exposição com stands para apresentação 
e/ou venda de bens e serviços afins ao evento. Mais 
informações no site do evento.

palestrantes/ FaCilitadores
Serão sugeridos pela Comissão Científica. Os 

convites deverão ser feitos até o primeiro semestre de 
2016.

Os conferencistas ou expositores em painéis, os 
facilitadores e coordenadores das oficinas não receberão 
remuneração. Eles terão isenção na inscrição e suas 
despesas de viagem e estadia serão assumidas pela 
organização do evento.

viagem e hospedagem

A Agência Oficial do 3º Congresso para assuntos 
de passagens e hospedagem é a CADENCE TURISMO 
– www.cadenceturismo.com.br –, sendo dela a inteira 
responsabilidade por este serviço. 

A organização do evento disponibilizará meios de 
transporte, a preço de custo, entre a rodoviária de Curitiba 
e os locais de hospedagem em Matinhos na tarde do 
dia 26/7 e na manhã do dia 27/7. Idem para o retorno, na 
tarde do sábado, dia 30/7, até a rodoviária de Curitiba e 
para o Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais. 
Oportunamente serão fornecidas informações sobre 
estes serviços, que serão garantidos aos que fizerem 
reservas previamente.

Profissionais
Estudantes de 
pós graduação
Estudantes 
de graduação, 
lideres 
comunitários e 
conselheiros de 
saúde

até 31/03/16
75,00

50,00

35,00

até 30/05/16
100,00

75,00

50,00

assoCIaDo INesCo (em dia com a tesouraria)

até 15/07/16
150,00

90,00

60,00

No evento
200,00

150,00

100,00

Profissionais
Estudantes de 
pós graduação
Estudantes 
de graduação, 
lideres 
comunitários e 
conselheiros de 
saúde

até 31/03/16
150,00

100,00

70,00

até 30/05/16
200,00

150,00

100,00

NÃo assoCIaDo INesCo

até 15/07/16
300,00

180,00

120,00

No evento
400,00

300,00

200,00

A inscrição no 3º Congresso/2ª Mostra contempla acesso às 
atividades do evento, minicursos e oficinas de trabalho, coffee-
break, coquetel de abertura e pasta com material de apoio. O 
translado de Curitiba a Matinhos não está incluído no valor da 
inscrição.

Os autores de projetos de pesquisa apoiados pelo PPSUS 
devem efetuar suas inscrições da mesma maneira que os demais 
congressistas. Ou seja, não haverá financiamento para estas 
despesas e para deslocamentos e estada por parte da SESA ou 
Fundação Araucária.


