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Comissão Científica



Boas Vindas!
 A Semana da Rede CIEVS tem como objetivo reunir os 130 CIEVS que compõe a Rede Nacional de

CIEVS no Brasil. A Semana será composta por três atividades: 

·I Mostra de Experiências dos CIEVS na pandemia de Covid-19 (EXPO-CIEVS)

·VI Encontro Nacional da Rede CIEVS: Exposição de Experiências Na Pandemia

·I Simulado Nacional de Emergências em Saúde Pública: Emergências epidemiológicas no

âmbito da Rede de Vigilância, Alerta e Resposta às Emergências em Saúde Pública do Sistema

Único de Saúde.

 A Semana contará com a participação presencial de 250 profissionais dos CIEVS implementados

no Brasil – 01 CIEVS Nacional, 01 CIEVS Regional, 26 CIEVS Estaduais, 01 CIEVS Distrital, 53

CIEVS Municipais, 13CIEVS de Fronteira e 34 CIEVS de Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI),

Secretarias Estaduais e Municipais com CIEVS em implantação e contará ainda com participação

virtual de 5 mil profissionais de saúde dos Estados, municípios e de países convidados.



Informações Importantes!   Fique
ligado!

 A Semana da Rede CIEVS acontecerá em Brasília, no período de 08 a 12 de novembro de 2021,

no Hotel Royal Tullip.

 Em virtude da pandemia de covid-19, todos os participantes presenciais deverão apresentar

cartão de vacinação com esquema completo de vacinação.

Os participantes presenciais serão testados para COVID-19 na chegada ao hotel, com horários pré-

agendados. Cada participante será informado individualmente sobre o horário de testagem no

momento de check in no hotel, por uma recepcionista do evento. Caso o participante apresente

resultado de testagem realizada nas últimas 72 horas que antecedem do evento, com resultado

negativo ou não reagente, estará dispensado de teste de COVID-19 no momento do check in.

Todos os participantes serão testados no check out do evento.



Orientações aos
participantes presenciais



Segurança sanitária   

 O espaço reservado para os participantes da Semana da Rede CIEVS

está reservado apenas para o evento, isto é, os participantes não terão

contato frequente com os demais hóspedes do hotel, à exceção dos

momentos de circulação interna e café da manhã. Nesses momentos

solicitamos máxima atenção para as medidas não farmacológicas;

Importante utilizar máscara durante todo o evento. Serão fornecidas

máscaras N95 aos participantes no momento do check in; 

 Respeitar o distanciamento social, evitando aglomerações durante

todo o evento;

Após o término das atividades de cada dia, evitar a saída do hotel ou

aglomeração nas dependências do hotel.



Aos participantes que ficarão hospedados no local do evento: Cada participante terá um quarto pré-

reservado, considerando as regras de segurança sanitária estabelecidas;

Ao chegar, faça seu check in, e tenha em mãos os documentos pessoais necessários. Direcione-se a uma

recepcionista do evento, para que ela indique seu horário de realização do teste de COVID-19;

Os participantes hospedados no local do evento terão acesso à 3 refeições: café da manhã, almoço e jantar,

com direito a uma bebida não alcoólica, oferecida especificamente pelo garçom do evento;

Durante sua estadia, despesas com lavanderia, telefonemas, uso do SPA, consumo de bebidas fora das

refeições e despesas com frigobar não serão cobertas pelo evento;

Observar o horário de check out do evento – dia 12/11 até o meio dia (12:00). Organize-se, se forma que

possa participar de todas as atividades previstas na programação do evento.

Estadia   



Os participantes residentes em Brasília terão acesso à almoço, com direito a uma bebida não alcoólica,

oferecida especificamente pelo garçom do evento. 

 

Alimentação dos 
participantes residentes 
de Brasília



Ao acessar as salas e auditório do evento, atenda especificamente a orientação de local sinalizado pelas

recepcionistas;

Durante as apresentações, mantenha celular no silencioso;

Serão aceitas perguntas apenas por meio de formulário eletrônico que será disponibilizado no início de

cada sessão;

O moderador irá ler as perguntas para os participantes, durante o tempo reservado para o debate;

Seja objetivo, claro e breve em suas perguntas.

Interação / perguntas aos
apresentadores de trabalhos



Orientações aos
palestrantes da
ExpoCIEVS



Votação

A votação da melhor experiência de cada categoria será feita em formato virtual, por meio de
formulário eletrônico que será disponibilizado durante o evento. Todos os participantes, sejam eles
presenciam ou virtuais, terão a possibilidade de escolher um trabalho de cada categoria, sendo
premiados os com maior contagem de votos. A votação será anônima e limitada a apenas uma
resposta por participante/dispositivo.

 Em caso deempate, os
moderadores da

sessão escolherão a
experiênciavencedora. 

 

Durante as apresentações, mantenha seu celular no silencioso;

Garantir que a apresentação seja entregue com antecedência mínima de 1 hora do início da mesa. 
Cada participante terá 15 minutos para apresentação da experiência;

O template está disponibilizado no link www.redecievs.com --à clicar em Expocievs à fazer download
de template (no final da página);

Após as apresentações, haverá momento de comentários por moderadores da sessão. Os trabalhos
apresentados concorrerão à premiação de melhores trabalhos da ExpoCIEVs.

Apresentação da ExpoCIEVS

http://www.redecievs.com/


Premiação
 
O primeiro autor da experiência mais votada de cada categoria será premiado com um intercâmbio na
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) em Washington, D.C., EUA. Caso tenha algum
impedimento, o mesmo deverá indicar um coautor para substituí-lo. Os quatro premiados terão as
despesas de passagem aérea e diárias cobertas. É de responsabilidade do premiado providenciar:
visto americano, passaporte com prazo de validade superior a seis meses e certificado de vacina
contra a Covid-19, conforme regulamentação vigente no momento da viagem.

 A divulgação do resultado da ExpoCIEVS, bem como a entrega da premiação (certificado), será
realizada no dia 12/11/21, último dia de evento. O primeiro autor ou apresentador do trabalho
premiado deverá estar presente para a cerimônia. 

Divulgação do resultado



Importante o palestrante realizar a inscrição no evento para emissão da certificação. Acessar o link

www.redecievs.com/inscricoes e clicar em palestrantes;

Durante as apresentações, mantenha seu celular no silencioso;

Garantir que a apresentação seja entregue com antecedência mínima de 1 hora do início da mesa;

Obedecer ao tempo pré-estabelecido para sua fala;

O template de sua palestra está disponibilizado no link www.redecievs.com -- à clicar em palestrante à

fazer download de template (no final da página);

Após as apresentações, haverá debates com os participantes mediado pelos moderadores da sessão. As

perguntas serão direcionadas por meio de formulários para os moderadores.

Orientações aos 
palestrantes das mesas

http://www.redecievs.com/inscricoes
http://www.redecievs.com/


 Os certificados serão entregues ao final do evento ou encaminhados por e-mail aos participantes;

Para participantes on line, os certificados serão disponibilizados a quem realizar a inscrição no evento.

Acessar o link www.redecievs.com/inscricoes e clicar em participante virtual.

 

Certificações   

http://www.redecievs.com/inscricoes


Tenha um

ótimo e

proveitoso

evento!


