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CAPÍTULO I 
 

DO OBJETIVO 
 
Art.1º  O Prêmio Sérgio Arouca de Gestão Participativa no SUS tem por objetivo 

incentivar a gestão participativa por meio do reconhecimento, da premiação e da divulgação de trabalhos 
que relatem e analisem experiências bem-sucedidas de gestão participativa em serviços, movimentos 
sociais e organizações no Sistema Único de Saúde, considerando a importância de incentivar a gestão 
participativa, cuja origem fundamenta-se no programa de governo, como nas deliberações da 13ª 
Conferência Nacional de Saúde e, sendo a gestão participativa e o controle social uma das prioridades 
expressas no atual Plano de Saúde. 
 

CAPÍTULO II 
 

DA PROMOÇÃO 
 

Art. 2º  O Prêmio Sérgio Arouca de Gestão Participativa no SUS é uma promoção da 
Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde (SEGEP/MS) em parceria com o 
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) e o Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (CONASS). 
 

CAPÍTULO III 
 

DAS CATEGORIAS 
 

Art. 3º  O Prêmio está organizado em três categorias: 
 
1ª) Experiências Bem-Sucedidas de Gestão Participativa em Municípios com até 50 mil 

habitantes, em forma de artigo, que relatem e analisem experiências de gestão participativa, acumuladas 
em pelo menos um ano  de duração e no máximo em três anos em serviços, organizações, movimentos 
sociais ou sistemas de saúde. 

 
2ª) Experiências Bem-Sucedidas em Municípios com mais de 50 mil habitantes, em forma 

de artigo, que relatem e analisem experiências de gestão participativa, acumuladas em pelo menos um ano 
de duração e no máximo em três anos, em serviços, organizações, movimentos sociais ou sistemas de 
saúde. 

 
3ª) Experiências Bem-Sucedidas de Gestão Participativa no âmbito dos Estados, que 

relatem e analisem experiências de gestão participativa, acumuladas em pelo menos um ano de duração e 
no máximo em três anos, em serviços, organizações, movimentos sociais ou sistemas de saúde. 

 
Parágrafo único. Os trabalhos sobre Experiências Bem-Sucedidas apresentados para 

concorrer ao prêmio deverão ser inéditos. Entende-se por inédita a obra não editada e não publicada 
(parcialmente ou em sua totalidade) em antologias, coletâneas, suplementos literários, jornais, revistas, 
meios eletrônicos ou por qualquer outro meio de comunicação. 

 
Art. 4º  A inscrição das experiências é aberta a gestores do SUS, trabalhadores de saúde, 

usuários do SUS, movimentos sociais.  
 



Parágrafo único.  É vedada a participação no Concurso de membros do Comitê Executivo e 
da Comissão Avaliadora e seus parentes ou afins, na forma da Lei Civil, bem como a participação de 
funcionários e servidores do Ministério da Saúde. 

 
Art. 5º  Ao efetivar a inscrição, o candidato estará, automaticamente, concordando com as 

regras do Concurso, inclusive a cessão de direitos autorais e patrimoniais ao Ministério da Saúde. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DAS INSCRIÇÕES 
 

Art. 6º  As inscrições serão para cada uma das categorias:  
 
I - Experiências Bem-Sucedidas de Gestão Participativa em Municípios com até 50 mil 

habitantes;  
II - Experiências Bem-Sucedidas de Gestão Participativa em Municípios com mais de 50 

mil habitantes, e  
III - Experiências Bem-Sucedidas de Gestão Participativa no âmbito dos Estados. 
 
Parágrafo único.  Os trabalhos sobre Experiências Bem-Sucedidas de Gestão Participativa 

devem ser inscritos em nome do(s) autor(s), pessoa(s) física(s), ainda que se refiram a experiências 
desenvolvidas por uma ou mais organizações. 

 
Art. 7º  Para se inscrever no Prêmio é necessário o preenchimento de formulário específico 

que se encontra disponível para impressão nas páginas eletrônicas www.saude.gov.br/premiosergioarouca 
 
1) Preenchimento da ficha de inscrição: 
Inserção do trabalho no sistema, sem identificação de autoria, contendo título, objetivos e 

resultados, com até 2.500 (dois mil e quinhentos) caracteres, letra 12, Times New Roman, espaço 1,5 (um 
e meio), conforme normas da ABNT. Nesta etapa não serão admitidas ilustrações, gráficos ou tabelas. 

 
2) Os 10 (dez) trabalhos de cada categoria selecionados pelo processo avaliativo deverão 

ser remetidos via e-mail, no prazo estipulado, na sua versão completa, em forma de artigo, conforme 
normas da ABNT, comportando ilustrações, gráficos e tabelas, com o máximo de 20 (vinte) laudas com a 
mesma fonte do item anterior, contendo os seguintes dados de autores e coautores para fins de publicação: 
nome; endereço; referência profissional. 

 
3) O  trabalho completo deve obedecer a seguinte estrutura de texto: 
a) título; 
b) introdução (contextualização e justificativa); 
c) objetivo da experiência; 
d) apresentação da experiência, contemplando: 
i) as características do processo adotado: atores envolvidos, abrangência experiência, 

descrição do processo e métodos utilizados; 
ii) potencial inovador da experiência no campo da gestão participativa no SUS; 
iii) caráter multiplicador: ações que poderão garantir ou permitir a continuidade/ampliação 

da experiência e dificuldades encontradas; 
e) resultados e discussão; 
f) conclusões; e  
g) referências bibliográficas. 
 



Parágrafo único.  Inscrições de trabalhos sobre Experiências Bem-Sucedidas que não 
observem um ou mais itens do art. 6º serão excluídas e não participarão da avaliação. 

 
Art. 8º  Os participantes poderão ter, no máximo, três trabalhos concorrendo à premiação, 

independentemente da categoria ou de combinações destas, sendo que poderão inscrever 1 (um) trabalho 
como autor principal e até 2 (dois) trabalhos como coautores. 

 
CAPÍTULO V 

 
DOS PRAZOS 

 
Art. 9º  As inscrições estarão abertas no período de 11 de julho de 2011 a 18 de setembro 

de 2011. 
 
Art. 10.  A relação dos trabalhos/resumos selecionados no processo avaliativo será 

divulgada no sítio www.saude.gov.br/premiosergioarouca, no dia 7 de outubro de 2011, devendo os 
candidatos selecionados enviarem por meio eletrônico seus trabalhos completos até o dia 06 de novembro 
de 2011. 

 
Art. 11.  O lançamento do Edital da Quarta Edição do Prêmio Sérgio Arouca de Gestão 

Participativa, será realizado, durante o XXVII Congresso do CONASEMS, na cidade de Brasília (DF). 
 
Art. 12.  A cerimônia de premiação será realizada em dezembro de 2011, durante a 14ª 

Conferência Nacional de Saúde. 
 

CAPÍTULO VI 
 

DA AVALIAÇÃO 
 
Art. 13.  O Comitê Executivo do prêmio será composto por: 
 
I - três representantes da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, que o coordenará; 
 
II - dois representantes do CONASEMS; e, 
 
III - dois representantes do CONASS. 
 
Parágrafo único.  O Comitê Executivo contará com uma equipe de apoio técnico e 

administrativo. 
 
Art. 14.  As atribuições do Comitê Executivo são: 
 
I -  promover o Prêmio; 
 
II -  coordenar o processo de inscrição; 
 
III -  definir a Comissão de Avaliação; 
 
IV -  coordenar o processo de avaliação; 
 



V - coordenar a consolidação do processo de avaliação, identificando os 10 (dez) finalistas 
de cada categoria e remeter para a Comissão de Avaliação para a classificação final; 

 
VI - identificar e classificar, em conjunto com a Comissão de Avaliação, os 5 (cinco) 

trabalhos que serão premiados dentre os 10 (dez) selecionados em cada categoria; 
 
VII - divulgar os resultados; 
 
VIII - avaliar e decidir sobre os recursos apresentados pelos participantes, conforme 

cronograma anexo e critérios estabelecidos no sitio www.saude.gov.br/premiosergioarouca; e 
 
IX - programar e realizar o evento de premiação. 
 
Parágrafo único.  O Comitê Executivo é a instância para receber, analisar e dirimir 

quaisquer dúvidas quanto a recursos impetrados por candidatos.  
 
Art. 15.  A Comissão de Avaliação será composta por profissionais de reconhecida 

capacidade e experiência no campo da saúde e da gestão participativa, convidados pelo Comitê 
Executivo, com as seguintes atribuições: 

 
I - analisar e pontuar os trabalhos segundo os critérios pré-definidos pelo Comitê 

Executivo; e 
 
II - contribuir para a classificação dos finalistas. 
 
Parágrafo único.  Os trabalhos serão avaliados considerando os seguintes critérios: 
I - mecanismos de participação envolvidos na experiência relatada; 
II - estratégias de consolidação dos mecanismos de participação na experiência relatada; 
III - o impacto da experiência relatada sobre as práticas de gestão em saúde; 
IV - relação das experiências com as instâncias de controle social do SUS; e 
V - representatividade dos atores sociais na experiência. 
 
Art. 16.  Todo e qualquer caso omisso será resolvido pela Comissão Julgadora. 
 

CAPÍTULO VII 
 

DA PREMIAÇÃO 
 
Art. 17.  Serão conferidos diplomas e prêmios de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada 

uma das 5 (cinco) melhores Experiências Bem-Sucedidas de Gestão Participativa, selecionados dentre os 
10 (dez) classificados em cada categoria. A seleção será feita pela Comissão de Avaliação. 

 
Parágrafo único.  Os recursos destinados à premiação, supracitada, estão previstos na Ação 

nº 8705 - ampliação das práticas de GESTÃO PARTICIPATIVA, DE CONTROLE SOCIAL E DE 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE, subação - Qualificação da Participação Social e da Gestão Participativa.  

 
Art.18.  Em caso de empate na votação da Comissão Julgadora, em qualquer posição, e, 

não sendo possível desempate, os autores dividirão o valor da premiação a que fizer jus à posição em 
empate. 

 



Art. 19.  Será conferida Menção Honrosa as 5 (cinco) Experiências Bem-Sucedidas de 
Gestão Participativa não premiados, dentre os 10 trabalhos classificados em cada categoria. 

 
Art. 20.  Os quinze autores principais premiados receberão hospedagem e passagens em 

classe econômica, para Brasília, para participarem da cerimônia de premiação e de atividades acadêmicas 
programadas pelos organizadores do Concurso. 

 
Art. 21.  Os diplomas e os prêmios serão entregues ao autor identificado como “Autor 

Principal” na ficha de inscrição, mesmo existindo coautoria. 
 
Parágrafo único.  Nos diplomas constarão os nomes de todos os autores. 
 
Art. 22.  Todos os trabalhos selecionados em cada categoria serão publicados em sua 

íntegra pelo Ministério da Saúde e amplamente divulgados pelo CONASS e CONASEMS e participarão 
do Evento Nacional de Premiação. 

 
Art.23.  Considerando a ordem de classificação, as cinco primeiras experiências premiadas, 

em cada categoria, serão publicadas em livro editado pelo Ministério da Saúde. Os demais serão 
disponibilizados no formato eletrônico no site do Ministério da Saúde. 

 
Segue lista do Cronograma das atividades 

 

Evento Datas 

Data Prorrogada da Inscrição 18 de setembro de 2011 

Divulgação provisória dos resumos 
selecionados 

07 de outubro de 2011 

Prazo para recursos 08 a 09 de outubro de 2011 

Resposta dos recursos 10 a 15 de outubro de 2011 

Prazo final para entrega dos trabalhos 
completos 

06 de novembro de 2011 

Resultado final do Prêmio Sérgio Arouca 19 de novembro de 2011 

Premiação 01 de dezembro de 2011 

 
CAPÍTULO VIII 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 24.  A falta de cumprimento de qualquer exigência deste Regulamento acarretará a 

automática eliminação do ensaio concorrente. 
 
Art. 25.  A participação implica a plena aceitação das normas deste Regulamento e o não 

cumprimento de qualquer uma delas acarretará a desclassificação. 


