Convocação de experiências para o Laboratório de Inovação sobre
Boas Práticas na Atenção de Adolescentes e Jovens
O Ministério da Saúde, através da Área de Saúde de Adolescentes e Jovens (ASAJ/MS),
com a cooperação técnica da OPAS/OMS Brasil, torna público, para o conhecimento de
interessados, que estão abertas as inscrições de experiências para o Laboratório de
Inovação sobre Boas Práticas na Atenção de Adolescentes e Jovens e disponibiliza o
regulamento para esse processo.
Este projeto consiste em identificar e valorizar práticas inovadoras voltadas para este
grupo etário, produzindo subsídios para os gestores do SUS, conhecerem estratégias que
tornem mais eficazes o enfrentamento dos agravos à saúde com diminuição da morbimortalidade dessa população.
Serão admitidas para análise as experiências inscritas por entidades nacionais. A
validade desta convocação terá prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de seu
lançamento em 16 de agosto de 2013 até o dia 12 de outubro de 2013. Sua divulgação
será realizada por meios físicos e eletrônicos que permitam ampla divulgação nacional.
O Grupo de Trabalho Saúde do Adolescente e Jovem (GTSAJ), instituído pela
Coordenação Nacional de Saúde de Adolescentes e Jovens/ Departamento de Ações
Programáticas e Estratégicas/ Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde,
coordenará a análise dos trabalhos, bem como, poderá constituir subgrupos de trabalho
pertinentes à progressão das etapas desse processo.
I. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS NO
Laboratório de Inovação sobre Boas Práticas na Atenção de Adolescentes e Jovens
1.1. Poderão se inscrever para participar do processo as experiências inovadoras que
tenham sido identificadas como exitosas na atenção aos adolescentes (10-19 anos) e
jovens (15 a 24 anos), que estejam finalizadas ou em curso.

1.2. Poderão participar órgãos e instituições do SUS, ou a ele vinculados, que estejam
desenvolvendo ou desenvolveram estratégias inovadoras na atenção à população de
adolescentes e jovens.
1.3. No ato da inscrição da experiência, o responsável deverá informar o eixo e a área
em que se alinha seu trabalho, bem como, apresentar a anuência do gestor para sua
inscrição. Posteriormente, será enviado um termo de consentimento a ser por ele
assinado para a divulgação do trabalho.
1.4. A experiência deverá ser descrita conforme o roteiro abaixo, não ultrapassando três
laudas, em Word, Arial 12, Espaço 1,5. As dúvidas deverão ser enviadas para o email:
labadolescente@gmail.com.
1.4.1 Nas experiências poderão ser inseridas no máximo 05 (cinco) figuras e/ou imagem
e 01 (um) link de vídeo, com duração máxima de 05 (cinco) minutos, por resumo.
1.5. Para realizar a inscrição da experiência, o(s) autor(es) deverá/(deverão) preencher
todas as informações solicitadas no formulário, respeitando à formatação descrita,
disponível em http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=12453.
1.5.1. Roteiro para inscrição da experiência:
ü Instituição Proponente
ü Eixo / Tema
ü Período em que foi desenvolvida
ü Resumo estruturado
ü Atores envolvidos
ü Descrição das técnicas, ferramentas, métodos ou processos de trabalho utilizados
ü Resultados, se obtidos
ü Conclusões da etapa do trabalho e recomendações se já existirem
ü Anuência do Gestor da Instituição proponente.
1.6. Caso seja necessário, o GTSAJ poderá solicitar informações adicionais ao(s)
autores(es).

II. DAS INFORMAÇÕES E SOBRE O ENVIO DAS EXPERIÊNCIAS
2.1. Serão contemplados dois eixos de participação, a saber: Boas Práticas e
Participação Juvenil. As experiências enviadas poderão abarcar ambos ou alguns itens
de cada eixo.
2.1.1. Eixo I - Boas Práticas envolvendo:
ü Melhoria e ampliação do acesso
ü Melhoria da qualidade da atenção
ü Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva
ü Educação em sexualidade e planejamento reprodutivo
ü Rede Cegonha
ü Rede Psicossocial
ü Envolvimento de outros setores (intersetorialidade)
ü Programação e execução de recursos financeiros
ü Práticas de difusão do conhecimento e da informação
ü Comunicação e integração entre os serviços
2.1.2. Eixo II – Participação Juvenil: experiências exitosas e inovadoras que promovam
o protagonismo de adolescentes e jovens na atenção à saúde e que estejam passíveis de
monitoramento de sua implementação pelo setor saúde através do SUS.
2.2. As experiências enviadas deverão apresentar uma descrição dos fatores que
favoreceram e/ou dificultaram o desenvolvimento da mesma, nas dimensões do
contexto, estratégias e características da liderança.
III. DA SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS
3. O processo seletivo das experiências candidatas será constituído das seguintes etapas:
3.1. Triagem das experiências pelo GTSAJ:
ü Recebimento e leitura preliminar da experiência
ü Análise da observância dos critérios de elegibilidade em consonância com as
condições definidas neste regulamento, para inscrição da experiência

3.2. A seleção das experiências, por eixos e temas, será coordenada pelo GTSAJ,
composto por pessoas de reputação ilibada, no mínimo 3 (três) membros, com
reconhecido saber na área temática.
3.2.1. Os membros do GTSAJ poderão fazer parte dos autores que venham a submeter
trabalhos para o Laboratório de Inovação, visto que os critérios utilizados na seleção dos
membros do GTSAJ foram trabalhadores do SUS, Gestores e Professores/Pesquisadores
Universitários, todos com experiência prévia relacionada ao tema da Atenção Integral
aos Adolescentes e Jovens.
3.2.2. A experiência apresentada por autores que possuam como integrante um membro
do GTSAJ terá sua experiência analisada conforme estabelecido no Regimento Interno
do GTSAJ para seleção e análise dos trabalhos, visando evitar conflitos de interesse.
3.3. As experiências serão analisadas por meio dos seguintes critérios:
ü Relevância para o SUS
ü Caráter inovador
ü Sustentabilidade
ü Reprodutibilidade em contextos similares
ü Clareza e objetividade na apresentação escrita
ü Alinhamento aos princípios e diretrizes do SUS
ü Resultados
3.4. Não serão analisadas as experiências inscritas que estejam:
ü Fora da temática
ü Não se enquadrem nos eixos descritos neste regulamento
ü Não forem enviadas com dados completos
ü Não atendam às normas para apresentação das experiências definidas neste
regulamento
3.5. As experiências analisadas alcançarão visibilidade através da divulgação em sítios
eletrônicos, ciclos de debates, seminários e publicações técnicas.

3.5. As experiências ou práticas selecionadas poderão ser visitadas in loco por uma
equipe indicada pelo GTSAJ, composta por dois a três integrantes, com o objetivo de
conhecer melhor as práticas desenvolvidas e identificar os principais pontos de
inovação.
3.6. As experiências que forem selecionadas para visita in loco receberão Certificado de
Participação.
3.7. As experiências que forem selecionadas para publicação receberão Menção
Honrosa.
3.8. As experiências analisadas pelo GTSAJ serão divulgadas no site do Laboratório de
Inovação (www.aps.org ou www.inovacaoemsaude.org) e as que forem visitadas in loco
e selecionadas para publicação, comporão uma publicação técnica intitulada
Experiências Inovadoras em Saúde de Adolescentes e Jovens nas Redes de Atenção à
Saúde do SUS.
IV. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. A inscrição das experiências pelos autores implicará na aceitação das normas
estabelecidas conforme esta convocação e em outros instrumentos a serem publicados
de forma complementar ou retificadora a este regulamento, assim como, nos
comunicados do GTSAJ aos inscritos.
4.2. É de inteira responsabilidade dos inscritos ler atentamente o regulamento,
acompanhar todos os atos, publicação de comunicados referentes a esta convocação, por
meio da Internet, no endereço eletrônico no Portal Laboratório de Inovação
(www.aps.org ou www.inovacaoemsaude.org).
4.3. As datas definidas neste regulamento poderão ser alteradas, desde que amplamente
divulgadas em tempo hábil.
4.4. As questões não previstas nesta convocação serão resolvidas por deliberação do
GTSAJ e poderão ser obtidas pelo email labadolescente@gmail.com ou no endereço do
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