
EDITAL nº 001/2019 

Atividades Culturais da Etapa Nacional da 16ª Conferência Nacional de Saúde (8ª 
+ 8) 

 

A 16ª Conferência Nacional de Saúde (8ª+8) é um espaço democrático de participação 
social para traçar as diretrizes para as políticas públicas de saúde no país. Organizada 
pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) e realizada pelo Ministério da Saúde, o evento 
vai reunir milhares de pessoas de todo o país, em Brasília de 4 a 7 de agosto de 2019. 
O tema principal da 16ª Conferência é “Democracia e Saúde” e os eixos temáticos são: 
Saúde como direito, Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
Financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

A Comissão Organizadora e a Comissão de Cultura e Educação Popular da Etapa 
Nacional da 16ª Conferência, estão abrindo inscrições para artistas, grupos e/ou 
coletivos, nas diversas áreas culturais, para participarem da programação cultural da 
etapa nacional da 16ª Conferência Nacional de Saúde (8ª + 8). O local e a programação 
serão informados posteriormente. 

Poderão ser inscritas propostas de artistas, grupos ou coletivos que façam parte das 
delegações (nacional, estadual e distrital), de participantes por credenciamento livre, 
convidados (as) e outros interessados, de forma individual ou coletiva. As apresentações 
podem contemplar as linguagens de teatro, música, dança, performances, intervenções, 
stand-ups, circo, literatura, musical e esquete, entre outras expressões artísticas ou 
culturais, em consonância com o tema central da etapa Nacional da 16ª Conferência 
Nacional de Saúde (8ª + 8) “Democracia e Saúde: Saúde como direito, consolidação e 
financiamento do SUS”. 

O objetivo desse edital é mostrar a multiculturalidade, valorizar e promover a saúde por 
meio de linguagens artísticas, bem como intercâmbio de grupos, a troca de saberes e o 
fortalecimento das lutas em defesa do SUS.  

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas no formulário próprio até o 
dia 28 de junho de 2019.  

O resultado das atividades selecionadas será divulgado no dia 12 de julho 
de 2019, no site do Conselho Nacional de Saúde - 
http://conselho.saude.gov.br/ 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

• A inscrição é voltada, em especial, para delegadas (os), convidadas 
os) e participantes por credenciamento livre; bem como para outros 
interessados; 

• Serão aceitas propostas de apresentações INDIVIDUAIS ou 
COLETIVAS; 

• Não haverá qualquer forma de remuneração para as apresentações; 
	  

	  

	  



	  

Do	  custeio	  do	  participante:	  

1. Delegadas(os) Estaduais – Serão custeadas as despesas com 
traslado em Brasília, alimentação e hospedagem durante o 
evento com dotação orçamentária do Ministério da Saúde 
destinada à realização da Etapa Nacional da 16ª Conferência 
Nacional de Saúde; 

2. Delegadas(os) Nacionais – Serão custeadas as despesas com 
deslocamento da cidade de origem para Brasília, traslado em 
Brasília, alimentação e hospedagem durante o evento com 
dotação orçamentária do Ministério da Saúde destinada à 
realização da Etapa Nacional  da 16ª Conferência Nacional de 
Saúde; 

3. Participantes por Credenciamento Livres e Convidados – Serão 
custeadas apenas as despesas com alimentação durante o evento 
com dotação orçamentária do Ministério da Saúde destinada à 
realização da Etapa Nacional da 16ª Conferência Nacional de 
Saúde; 

4. Outros interessados (as) – Não terão nenhuma despesa custeada 
com dotação orçamentária do Ministério da Saúde destinada à 
realização da Etapa Nacional da 16ª Conferência Nacional de 
Saúde;  

• A (o) participante se responsabiliza pelo material da sua 
apresentação; 

• Serão vetadas obras com qualquer tipo de incitação ao ódio ou 
discriminação; 

• Os (as) selecionados (as) serão comunicados (as) previamente; 
• As apresentações acontecerão do dia 05 a 07 de agosto de 2019 nos 

espaços do evento; 
• Caberá à Comissão de Cultura e Educação Popular fazer a grade da 

programação das apresentações (dia e hora), 
• As inscrições serão selecionadas pela Comissão de Cultura e 

Educação Popular pelo critério de relevância da atividade para a 
etapa nacional da 16ª Conferência Nacional de Saúde (8ª+8) e 
alinhamento com o tema, objetivos e princípios do evento; 

• Será concedido certificado referente à apresentação. 
 

Faça sua inscrição pelo link abaixo 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=47789 

 


