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Consulta de opinião virtual promove debate prévio sobre  

Regulamento da 14ª CNS 

 

Delegados participantes da etapa nacional da 14ª Conferência de Saúde são convidados a participar de uma 

consulta de opinião virtual sobre as regras de organização e funcionamento, previstos no Regulamento da 14ª CNS, 

entre os dias 24 e 28 de novembro. A ideia é dar inicio ao debate com o objetivo de facilitar os trabalhos e qualificar os 

participantes para a votação presencial do regulamento durante a Plenária de Abertura do evento, que acontece dia 01 

de dezembro.  

 

Os interessados poderão ler e enviar mensagens com suas opiniões durante o período divulgado. Serão 

disponibilizados materiais para consulta e facilitadores vão estar online para tirar eventuais dúvidas e dar apoio à 

discussão. Ao final, as opiniões e sugestões serão encaminhadas ao Conselho Nacional de Saúde e ao Ministério da 

Saúde para subsidiar os processos de debate e votação do Regulamento durante a Conferência. 

 

Para participar da atividade Diálogo Online, o delegado interessado deverá se cadastrar no seguinte endereço 

http://epsm.nescon.medicina.ufmg.br/dialogos3, a partir do dia 24 de novembro, e informar endereço de e-mail e 

senha (a ser enviada por email ou carta).  

Caso não tenha e-mail ou necessite de maiores informações, entre em contato pelo email 

14cns.regulamento@nescon.medicina.ufmg.br ou pelo telefone (31) 3409-9688/ 3409.5004. 
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