
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO ALEGRE 
 

2ª Conferência de Vigilância em Saúde 
 

DOCUMENTO ORIENTADOR PARA AS 
 CONFERÊNCIAS LIVRES 

 

1. Informar a todas (os) participantes, que as propostas elaboradas nas conferências 

livres servirão de subsídios para as discussões da Conferência Municipal e deverão ser 

aprovadas nos grupos de trabalho no respectivo eixo. 

2. A comissão organizadora de cada conferência livre deverá organizar sua própria 

relatoria.  

3. A lista de presença e relatório final de todas as conferências livres deverão ser 

encaminhados para o Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre (CMS/POA) até 3 

dias após o dia da conferência livre realizada. (ANEXO I e II).  

4. Sugestão para metodologia para as conferências livres: 

a- Inscrições das (os) participantes por eixo de trabalho, para facilitar a divisão dos 

grupos de trabalho, caso ocorra ; 

b- Mesa de abertura; 

c- Informações gerais sobre Conferência Livre e da Conferência Municipal (horários 

de início e termino do trabalho, objetivo da conferência livre e produtos 

esperados.); 

d- Apresentação dos objetivos da conferência livre, os eixos, a metodologia do 

trabalho que será realizado. 

e- Breve apresentação dos participantes (nome, segmento, atuação); 

f- Se a conferência livre tiver grupos de trabalhos, à sugestão é fazer a apresentação 

e a metodologia de trabalho no grupo; 

g- Importante que cada sala ou espaço de discussão tenha um facilitador que seja da 

organização da conferência livre, para atuar como facilitador das discussões, e 

também que tenha um relator. 

h- Eleger no grupo mais um facilitador para auxiliar na organização e tempo de fala 

dos participantes; 

i- Cada proposta deve ser acolhida, problematizada, debatida e sintetizada 

através de uma redação objetiva e concisa; 

j- Colar provisoriamente no painel; 



k- A cada proposta, se identifica se ela se relaciona com alguma outra já exposta, e 

se agrega no mesmo espaço do mural (uma embaixo da outra); 

l- A coordenação do grupo de trabalho deverá apoiar o grupo para os participantes 

elegerem até 3 propostas;  

m- O grupo deverá indicar no máximo até 3 propostas por eixo. 

n- Se houverem mais propostas e diretrizes do que este limite, o facilitador deve 

encaminhar uma votação do grupo, eliminando as menos votadas. 

o- O relator deve fechar a síntese das propostas do grupo. 

p- Organizar um painel em papel pardo ou outra forma, para colocação das propostas 

dos participantes e visualização de todos; 

q- Preenchimento do formulário – ANEXO II; 

r- Leitura de todas as propostas elencadas na conferência livre para todos os 

participantes. 

 

5. As propostas das conferências livres deverão ser apresentadas, submetidas à 

discussão do grupo e, se forem aprovadas, devem ser compiladas e, posteriormente, 

submetidas à votação do plenário. (Conforme Art. 3º, § 6º do Regimento da 2ª 

Conferencia Municipal de Vigilância em Saúde - 2º CMVS) 

6. Na 2ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde haverá duas modalidades de 

participação: 

a- Participantes com direito a voz e voto: estes são as que participaram de alguma 

conferência livre, devidamente comprovada pela lista de presença (ANEXO I) 

encaminhada pela coordenação da conferência livre para o Conselho Municipal de 

Saúde de Porto Alegre.  

b- Participantes com direito a voz: para aquelas que não participaram de nenhuma 

conferência livre. 

7. A 2ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde será realizada nos dias 25 e 26 de 

agosto de 2017(sexta-feira e sábado) das 8h30 às 17h no Hotel Continental, Largo 

Vepasiano Julio Veppo, 77 – Centro Histórico. 

 

OBSERVAÇÕES 

 

 As propostas devem ser concisas - conter indicações como: quem, onde, em que 

instância de gestão. 

 


