
 

 

CRITÉRIOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES AUTOGESTIONADAS 

DURANTE A ETAPA NACIONAL DA 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

– 16ª CNS (8ª+8) 

 

 

DAS ATIVIDADES AUTOGESTIONADAS 

As “Atividades Autogestionadas” são atividades de caráter não deliberativo, de 

responsabilidade de organizações e instituições interessadas, que acontecerão 

durante a Etapa Nacional da 16ª CNS (8ª+8) em paralelo à programação oficial da 

conferência. 

 

DAS RESPONSABILIDADES 

As organizações e instituições interessadas em organizar uma atividade 

autogestionada durante a Etapa Nacional serão responsáveis por: 

I – Definir o tema da atividade;  

II – Propor a data e horário para realização, conforme calendário definido neste 

documento,  

III – Definir a dinâmica da atividade; 

IV – Providenciar e custear os materiais necessários para a realização da atividade; 

V – Providenciar os convites e custear as despesas necessárias para os convidados;  

VI – Providenciar o material necessário para a divulgação da atividade, assim como 

fazer a sua divulgação e mobilização; 

VII – Realizar as inscrições dos participantes, respeitando-se o limite máximo de 

capacidade da sala destinada à atividade; 

VIII – Fornecer certificado de participação na atividade; 

IX – Disponibilizar para a Comissão Organizadora da 16ª CNS o registro da atividade 

e seus desdobramentos, e 

X – Participar de reunião organizativa com a Comissão Organizadora da 16ª CNS 

 

Caberá à Comissão organizadora da 16ª CNS (= 8ª+8): 

I – Garantir o espaço físico no qual as atividades autogestionadas serão realizadas;  



 

 

II – Selecionar quais atividades serão realizadas, de acordo com os critérios definidos 

neste documento; 

III - Definir a distribuição dos locais, datas e horários de realização de cada uma das 

atividades selecionadas, e 

IV – Disponibilizar o formulário próprio para o registro e desdobramentos da atividade 

realizada. 

 
 

DOS PARTICIPANTES  

Os/as Participantes das Atividades Autogestionadas poderão participar, das 

atividades não deliberativas da 16ª CNS (8ª+8), ocupando o auditório de transmissão. 

 

DO CUSTEIO DOS PARTICIPANTES 

Todas as despesas com alimentação, hospedagem, traslado local e deslocamento do 

seu local de residência até Brasília e retorno serão de responsabilidade do próprio 

participante, não havendo nenhum custeio com os recursos do Ministério da Saúde 

destinados ao financiamento da 16ª CNS (8ª+8). 

 

DA QUANTIDADE DE ATIVIDADES E DO CALENDÁRIO 

Poderão ser realizadas um total de 31 (trinta e uma) Atividades Autogestionadas 

(AAG), com capacidade máxima de 100 pessoas para cada uma delas e distribuídas 

conforme tabela abaixo:  

05/08/2019 

HORÁRIO 

DURAÇÃO 

DA 

ATIVIDADE 

NÚMERO 

MÁXIMO DE 

ATIVIDADE NO 

HORÁRIO 

ATIVIDADE AUTOGESTIONADA 

AAG 

CAPACIDADE 

MÁXIMA DE 

PESSOAS PARA 

CADA AAG 

10h30 às 

12h30 
2h 09 Atividades 

AAG 1 

AAG 2 

AAG 3 

AAG 4 

AAG 5 

AAG 6 

AAG 7 

AAG 8 

AAG 9 

100 



 

 

14h30 às 

16h30 
2h 04 Atividades 

AAG 10 

AAG 11 

AAG 12 

AAG 13 
100 

17h00 às 

19h00 
2h 04 Atividades 

AAG 14 

AAG 15 

AAG 16 

AAG 17 
100 

14h30 às 

19h00 
4h 05 Atividades 

AAG 18 

AAG 19 

AAG 20 

AAG 21 

AAG 22 
100 

06/08/201 

10h30 às 

12h30 
2h 09 Atividades 

AAG 23 

AAG 24 

AAG 25 

AAG 26 

AAG 27 

AAG 28 

AAG 29 

AAG 30 

AAG 31 

100 

 

DAS INSCRIÇÕES DAS ATIVIDADES 

As inscrições das atividades autogestionadas deverão ser feitas no formulário 

próprio, disponível em http://conselho.saude.gov.br/16cns/autogestionadas.html até 

o dia 15/06/2019. 

 

DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO DAS ATIVIDADES AUTOGESTIONADAS  

A Comissão organizadora da 16ª CNS (8ª+8) deverá realizar uma primeira avaliação 

das propostas inscritas de atividades autogestionadas segundo os seguintes critérios: 

 Abrangência e relevância da temática proposta, e  

 A convergência de temas entre as várias propostas, podendo assim a 

Comissão Organizadora da 16ª CNS propor a fusão de atividades 

Caso o número de inscrições seja superior às 31 vagas disponíveis para as atividades, 

caberá à Comissão Organizadora da 16ª CNS selecionar as atividades a serem 

efetivamente realizadas a partir de critérios que atendem as diversidades regionais e 

populacionais, tais como: 

 Gênero, identidade de gênero e diversidade sexual;  

 Étnico-raciais, de modo a garantir representatividade aos diversos 

grupos que compõe as populações negra e indígena, e as comunidades 

http://conselho.saude.gov.br/16cns/autogestionadas.html


 

 

originárias e tradicionais, respeitadas as diferenças e 

proporcionalidades locais;  

 Representatividade rural e urbana, considerando as trabalhadoras e os 

trabalhadores do campo e da cidade; 

 Geracional, estimulando, especialmente, a participação de entidades, 

coletivos e movimentos de jovens e de idosos e aposentados;  

 Pessoas com deficiência e com necessidades especiais, patologias e 

doenças raras ou negligenciadas; 

 

DA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES AUTOGESTIONADAS SELECIONADAS 

A Comissão organizadora da 16ª CNS (8ª+8) divulgará as atividades autogestionadas 

selecionadas, assim como suas respectivas datas e horários de realização, na página 

eletrônica da 16ª CNS (8ª+8) http://conselho.saude.gov.br/16cns/ até o dia 25/06/2019. 

http://conselho.saude.gov.br/16cns/

