
Regulamento da Oficina Nacional do 
Projeto ImunizaSUS



A Oficina Nacional do Projeto ImunizaSUS é uma atividade
de conclusão do processo de interiorização dos resultados
da Pesquisa Nacional sobre Cobertura Vacinal, seus
Múltiplos Determinantes e as Ações de Imunização nos
Territórios Municipais Brasileiros, realizada pelo Conasems
em parceria com o Nescom/UFMG.



• Oficina Nacional será realizada no dia 18 de julho de 2023, durante o 
XXXVII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde.

• Inscrições:

Estratégia de Fortalecimento das Ações de Imunização no Território 
Municipal (trabalho) deverá ser feita diretamente pelo AUTOR, no 
período de 16 de fevereiro a 24 de abril de 2023, mediante inserção 
dos dados necessários e efetiva confirmação de envio na Plataforma 
ImunizaSUS acessível em www.conasems.org.br/imunizasus.



• Cada trabalho poderá ter 1 (um) autor principal e um número
indefinido de coautores.

• Cada município poderá inscrever apenas 1 (uma) estratégia/trabalho
na Plataforma ImunizaSUS

• Os municípios poderão, ainda, se organizar por regiões de saúde (CIR)
e eleger um representante para inscrever 1 (um) trabalho que
agregue uma Estratégia de Fortalecimento das Ações de Imunização
comum para o conjunto dos municípios daquela região de saúde



• Seleção:

A seleção e indicação das estratégias a serem apresentadas na Oficina
Nacional do Projeto ImunizaSUS serão realizadas pelos COSEMS.

Somente 01 por região de saúde.

• Apresentação dos trabalhos selecionados:

O responsável pela apresentação do trabalho indicado deverá ser um dos
autores da estratégia, PREFERENCIALMENTE o autor principal, e atuar na
esfera municipal de saúde.

- Isenção da taxa congresso, passagens áreas e diárias - CONASEMS



• Da avaliação pelo CONASEMS:

- Comissão de avaliação do CONASEMS – avaliação on line –

- Roda de conversa

• Da Premiação:

Duas modalidades:

Documentário: 1 (um) documentário para o melhor trabalho de cada 
região geográfica do país (N, NE, CO, SE, S). 

Matéria Jornalística: 1 (uma) matéria jornalística para a melhor 
estratégia de cada estado. 



OBRIGADA!
Equipe Cosems ES
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