CRITÉRIOS PARA A INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES POR
CREDENCIAMENTO LIVRE NA ETAPA NACIONAL DA 16ª CNS (8ª+8)

DOS PARTICIPANTES POR CREDENCIAMENTO LIVRE

Os Participantes por Credenciamento Livre na Etapa Nacional da 16ª CNS
(8ª+8) estão previstos no art. 29 e Anexo do seu Regimento, e deverão
participar e ser indicados a partir de Conferências Livres

DOS CRITÉRIOS PARA A OBSERVAÇÃO DO NÚMERO MÁXIMO DE
PARTICIPANTES POR CREDENCIAMENTO LIVRE

De acordo com o art. 29 e Anexo Regimento da 16ª CNS (8ª+8), a Etapa
Nacional contará com 104 (cento e quatro) Participantes por Credenciamento
Livre, que equivale a 10% (dez por cento) do número de Convidadas e
Convidados, ajustado para múltiplo de quatro.
Assim, caberá à Comissão Organizadora observar esse número máximo e,
caso o número de interessados seja superior ao mesmo, serão aplicados os
seguintes critérios para o credenciamento definitivo de Participantes por
Credenciamento Livre:


Temática da Conferência Livre relacionada com o tema e eixos
temáticos da 16ª CNS (8ª+8)



Abrangência e relevância da temática proposta



Diversidades regionais e populacionais, tais como:
o Gênero, identidade de gênero e diversidade sexual;
o Étnico-raciais, de modo a garantir representatividade aos
diversos grupos que compõe as populações negra e indígena, e

as comunidades originárias e tradicionais, respeitadas as
diferenças e proporcionalidades locais;
o Representatividade

rural

e

urbana,

considerando

as

trabalhadoras e os trabalhadores do campo e da cidade;
o Geracional, estimulando, especialmente, a participação de
entidades, coletivos e movimentos de jovens e de idosos e
aposentados;
o Pessoas com deficiência e com necessidades especiais,
patologias e doenças raras ou negligenciadas;

DAS

CONFERÊNCIAS

LIVRES

INTERESSADAS

EM

INDICAR

PARTICIPANTES POR CREDENCIAMENTO LIVRE

As

Conferências

Livres

interessadas

em

indicar

participantes

por

credenciamento livre poderão ser organizadas pelos segmentos de usuárias
(os), trabalhadoras (es) e gestoras (es)/prestadoras (es), como também, pela
representação social a que pertencem, podendo ser constituídas no âmbito
Municipal, Intermunicipal, Regional, Macrorregional, Estadual, Distrital e/ou
Nacional, com o objetivo de debater o tema ou um (ou mais) eixos temáticos
da 16ª CNS (8ª+8), que são:


Tema: “Democracia e Saúde



Eixo I – Saúde como direito



Eixo II – Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS)



Eixo III – Financiamento adequado e suficiente para o SUS.

DAS DATAS E INFORMAÇÃO DE REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS
LIVRES

INTERESSADAS

CREDENCIAMENTO LIVRE

EM

INDICAR

PARTICIPANTES

POR

As

Conferências

Livres

interessadas

em

indicar

participantes

por

credenciamento livre poderão ser realizadas até o dia 10 de junho de 2019,
devendo sua realização ser comunicada à Comissão de Organização Nacional
da 16ª CNS (8ª+8), com antecedência mínima de 10 (dez) dias de sua
realização, exclusivamente pelo correio eletrônico 16cns@saude.gov.br,
com as seguintes informações:


Tema da Conferência Livre



Data e local de realização



Organizadores

DOS

CRITÉRIOS

PARA

INDICAÇÃO

DE

PARTICIPANTES

POR

CREDENCIAMENTO LIVRE NA ETAPA NACIONAL DA 16ª CNS (8ª+8)

As Conferências Livres poderão indicar Participantes por Credenciamento
Livre para a Etapa Nacional da 16ª CNS (8ª+8) proporcionalmente ao número
de participantes, conforme critérios abaixo relacionados:
I – Até 50 (cinquenta) participantes: nenhuma indicação;
II – De 51 (cinquenta e um) a 100 (cem) participantes: 01 (uma) indicação;
III – De 101 (cento e um) a 200 (trezentos) participantes: 02 (duas) indicações;
IV – A partir de 201 (duzentos e um) participantes: 03 (três) indicações.

DAS PRÉ - INCRIÇÔES DE PARTICIPANTES POR CREDENCIAMENTO
LIVRE NA ETAPA NACIONAL DA 16ª CNS (8ª+8)

Considerando o limite máximo de 104 (cento e quatro) Participantes por
Credenciamento Livre na Etapa Nacional da 16ª CNS (8ª+8), as Conferências
Livres interessadas em indicar esses participantes deverão promover a pré-

inscrição dos mesmos (que não garante, obrigatoriamente, participação na
Etapa Nacional) até 15 de junho de 2019, exclusivamente pelo correio
eletrônico 16cns@saude.gov.br, com as seguintes informações:


Cópia da lista de presença, registros fotográficos e a síntese dos
debates da Conferência Livre



Ficha de pré-inscrição (Modelo anexo 1) preenchidas com os dados de
cada indicado/a (considerando o critério definido no item “Dos Critérios
para Indicação de Participantes por Credenciamento Livre na Etapa
Nacional da 16ª CNS (8ª+8) ”)

A aprovação da lista final dos participantes indicadas e indicados nas
Conferencias

Livres

para

participar

da

Etapa

Nacional

será

de

responsabilidade da Comissão de Organização Nacional conforme o item “Dos
critérios para a observação do número máximo de Participantes por
Credenciamento Livre” e será divulgada em 25 de junho de 2019.

DO

PERFIL

DE

PARTICIPAÇÃO

DOS

PARTICIPANTES

POR

CREDENCIAMENTO LIVRE

Os Participantes por Credenciamento Livre terão direito a voz nas atividades
não deliberativas da Etapa Nacional da 16ª CNS (8ª+8)

DO CUSTEIO DOS PARTICIPANTES POR CREDENCIAMENTO LIVRE

Os Participantes por Credenciamento Livre terão apenas as suas despesas
com a alimentação no local do evento custeadas pela Organização da Etapa
Nacional Saúde. As demais despesas, tais como os referentes ao transporte
de sua cidade de origem à Brasília e posterior retorno e hospedagem, serão

de

responsabilidade

de

cada

Participante

Indicado

e

Indicado

ou

instituição/entidade interessada.

ANEXO 1

Considerando o limite máximo de 104 (cento e quatro), as Conferências Livres
interessadas em indicar esses participantes deverão promover a pré-inscrição
dos mesmos (que não garante, obrigatoriamente, participação na Etapa
Nacional) até 15 de junho de 2019, exclusivamente pelo correio eletrônico
16cns@saude.gov.br.

Modelo de Ficha de pré-inscrição de Participante por Credenciamento
Livre na Etapa Nacional da 16ª CNS (8ª+8)
Dados da Conferência Livre
Tema da Conferência Livre
Data de realização
Local de realização
Organizadores

Entidade/Organização/Instituição
Contato

Nº Total de Participantes
Dados de Participante (s) por Credenciamento Livre indicado/a (s)
Nome Completo
Telefone de contato
E-mail de contato

Anexar: Cópia da lista de presença, registros fotográficos e a síntese dos
debates da Conferência Livre

