Guia do
Participante

Prezado Participante da 15ª Expoepi,
É uma alegria contar com você em
mais esta edição da Expoepi.
Este guia tem a finalidade de orientar os
participantes com informações de como
proceder antes, durante e depois do
evento.
No
caso
de
surgir
dúvidas
ou
informações não descritas neste guia,
entre em contato com as Comissões
responsáveis,
para que as mesmas
sejam esclarecidas.

Leia com atenção e aproveite o evento!

Comissão Organizadora
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| COMISSÃO CIENTÍFICA
A
Coordenação
Geral
de
Desenvolvimento
da
Epidemiologia em Serviços (CGDEP) da Secretaria de
Vigilância em Saúde (SVS) é responsável por conduzir
todas as atividades científicas da mostra competitiva,
exposição de pôsteres e painéis científicos, bem como
orientar
e
assessorar
os palestrantes sobre a
metodologia definida para o evento.

Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos referentes à
parte científica do evento, entrar em contato com a
Comissão Científica pelo e-mail expoepi@saude.gov.br
e/ou telefones (61) 3315-3714.

|COMISSÃO ORGANIZADORA
O Núcleo de Eventos e Cerimonial (NEC) da Secretaria de
Vigilância
em
Saúde
(SVS)
é
responsável
pelo
planejamento, organização e realização do evento
(infraestrutura e logística): cadastro e credenciamento,
emissão de passagens aéreas, transporte, hospedagem,
alimentação, área de exposição, salas e auditórios e
cerimonial.
Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos referentes à
parte organizacional do evento, entrar em contato com a
Comissão
Organizadora
pelo
e-mail
expoepi.svs@saude.gov.br e/ou telefones (61) 3315-3338
/ 3315-3671 .
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|MOSTRA COMPETITIVA
As inscrições de trabalhos para a Mostra
Competitiva são feitas com prazo determinado e
exclusivamente pela internet após a publicação do
edital, no qual disponibiliza o regulamento do
processo de seleção das experiências, dos
trabalhos técnico-científicos e intervenções sociais
e candidatos aos prêmios dela decorrentes.
A apresentação oral das experiências finalistas
acontecerão durante as sessões da 15ª Expoepi,
sendo três experiências por área.
O julgamento da experiência vencedora será
realizado com a participação ativa da audiência,
onde cada participante terá direito a voto - desde
que permaneça em plenária do início ao término das
apresentações da sessão.
O vencedor será o que tiver maior número de votos.
No caso de empate, o voto do Coordenador da
sessão fará o desempate.
Os prêmios são concedidos mediante repasse de
recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde ao
Fundo Municipal, Estadual ou do Distrito Federal.
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| PÚBLICO ALVO
1. ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde,
Presidentes dos COSEMS, Dirigentes de Vigilância
em Saúde, Conselho Nacional de Saúde (CNS),
CONASS, CONASEMS, Instituições Acadêmicas,
Sociedades Brasileiras e Institutos de Pesquisa.
2. MINISTÉRIO DA SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS
Autoridades e profissionais no âmbito do Ministério
da Saúde e seus órgãos vinculados.

3. RECURSOS PRÓPRIOS (PARTICIPANTES EM
GERAL)
Profissionais da área de saúde, de todo o país, que
tenham interesse em participar do evento. Esses
participantes devem fazer sua inscrição online,
pelo site do evento. As despesas com passagens,
hospedagem, alimentação e transporte são de
responsabilidade do próprio participante, ficando
a SVS/MS isenta de qualquer ônus.
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| PASSAGENS AÉREAS
Os convidados que têm direito a passagens
aéreas custeadas pela SVS/MS, no momento do
envio do formulário de solicitação de passagens,
podem sugerir o horário de voo. No entanto,
conforme
portaria
do
Ministério
do
Planejamento nº 505/2009, a emissão do
bilhete de passagem aérea se dará pelo menor
preço. Sendo assim, no caso de não ser possível
a emissão de acordo com o voo ou horário
sugerido, a emissão se dará dentro do período
(manhã, tarde ou noite).

No caso do participante realizar alguma
alteração na passagem após o recebimento dos
bilhetes, o mesmo deverá arcar com os custos
(se houver), ficando a SVS/MS isenta de
qualquer ônus. A alteração deve compreender o
deslocamento no período do evento.
Ao final do evento, deverá ser feita a prestação
de contas da viagem.
Observação: não há pagamento de diárias, ajuda
de custo de alimentação ou ajuda de custo de
deslocamento para nenhum participante do
evento
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| TRANSPORTE

O transporte compreende o deslocamento
aeroporto/hotel/aeroporto e hotel/local do
evento/hotel, durante o período do evento.
Transporte hotel/local do evento/hotel: pela
manhã às 07h00 e 07h30. À tarde, após o
encerramento das atividades do dia.

Transporte hotel/aeroporto: de acordo com o
horário de partida em que a passagem foi
originalmente emitida pelo Ministério. Serão
divulgados, durante o evento, o local, dia e
horário de saída para o aeroporto. Não deixe de
procurar a nossa Equipe de Transporte para se
informar.
Os participantes que vierem com recursos próprios
devem informar à Comissão Organizadora, com
antecedência mínima de 05 (cinco) dias do início do
evento, seus dados de voo para inclusão na lista de
transfer. Se não houver essa informação, a
Comissão não se responsabilizará pelo traslado. O
deslocamento será apenas para os circuitos dos
hotéis do evento.
Todos os participantes deverão assinar a lista de
transfer no momento do embarque no veículo,
para efeitos de controle.
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| HOSPEDAGEM

Para os participantes convidados, durante o
período do evento. Está incluso o café da
manhã e jantar. Despesas extras (lavanderia,
telefone,
frigobar
etc.)
efetuadas
no
apartamento serão custeadas pelo próprio
hóspede.
1.
CHECK-IN: após
assinar
a
lista
de
controle
(obrigatório),
cada participante
receberá da equipe de hospedagem sua carta de
boas vindas. Posteriormente, deverá se dirigir
ao balcão do hotel para realizar o check- in.
2. CHECK-OUT: antes de realizar a saída do
hotel, dirigir-se ao balcão para assinar a fatura
do apartamento (obrigatório), para que possa
ser dada a baixa no sistema.
3. QUARTOS DUPLOS
Visando a economicidade, os participantes
ficarão hospedados em quartos duplos.
4. QUARTOS SIMPLES
Somente para os palestrantes da programação
científica e homenageados. Qualquer exceção
deverá ser tratada diretamente com a Comissão
Organizadora.
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| ALIMENTAÇÃO
1. ALMOÇO
Para
os
participantes
pré-inscritos
credenciados, dentro do número limite
participantes, durante o período do evento.
acesso ao restaurante será feito por meio
entrega de voucher e crachá com código
barras.

e
de
O
de
de

2. JANTAR
Somente para os convidados com direito a
hospedagem, em seu respectivo hotel. O acesso
ao restaurante do hotel será feito por meio de
assinatura na lista de controle diário.
No dia 28/06 não haverá jantar no hotel, pois
será servido coquetel no local do evento.
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| INSCRIÇÕES
1. ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES
A inscrição dos convidados da SVS/MS é
realizada após o recebimento do formulário de
solicitação de passagens ou pela ficha de
inscrição, ambos em resposta ao ofício enviado à
sua instituição. A indicação é feita pelo gestor
máximo da instituição, com formalização oficial
à Comissão Organizadora.
2. MINISTÉRIO DA SAÚDE E ÓRGÃOS VINCULADOS
Os profissionais e servidores do Ministério da
Saúde e seus órgãos vinculados realizam sua
inscrição pela internet, pelo site do evento. As
inscrições
devem
ser
feitas
no
período
determinado.
3. RECURSOS PRÓPRIOS (PARTICIPANTES EM
GERAL)
As inscrições online para os profissionais de
saúde de todo o país ou estudantes da área de
saúde que tenham interesse são abertas por um
período determinado, antes do evento. As vagas
são limitadas.
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4. INSCRIÇÕES NO DIA DO EVENTO
Poderão ser abertas novas inscrições durante o
evento, com vagas limitadas por dia. Essa nova
inscrição permite ao participante o acesso às
plenárias, possibilitando sua participação nas
atividades da programação científica. O mesmo
receberá, apenas, crachá e programação.
A prioridade do material do evento (bolsa,
caneta etc.) e voucher para almoço, é para os
participantes pré-inscritos. Caso não se confirme
todas as pré-inscrições no credenciamento, a
Comissão Organizadora poderá disponibilizar
estes materiais àqueles que farão sua inscrição
durante o evento.
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| SITE
No site
www.15expoepi.com.br o participante
tem acesso a várias informações sobre o evento,
como:
 Dados gerais do evento;
 Programação preliminar;
 Consulta aos dados de voo (convidados com
passagens emitidas pela SVS/MS);
 Consulta sobre hospedagem (convidados com
hospedagem custeada pela SVS/MS);
 Emissão de certificados;
 Acesso
às
apresentações
realizadas
no
evento (após o encerramento do evento, com
autorização do palestrante).
Para consultar os dados de voo e hospedagem,
basta fazer o login, utilizando o número do CPF.

APRESENTAÇÕES REALIZADAS NO EVENTO
São disponibilizadas somente aquelas em que os
palestrantes autorizam a divulgação, tanto no site
do
evento
e
também
no
site
da
SVS
(www.saude.gov.br/svs), em até 20 (vinte) dias após
o término do evento.
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| CERTIFICADOS
Os certificados de participação serão emitidos
eletronicamente, por meio do site do evento. Os
mesmos estarão disponíveis pelo período de 30
(trinta) dias após o término do evento, lembrando
que o certificado é um dos documentos
necessários para a prestação de contas de
participação no evento, que deve ser feita 05
(cinco) dias após o encerramento do mesmo.
Caso o(a) participante não consiga emitir seu
certificado no período determinado,
deverá
entrar
em
contato
com
a
Comissão
Organizadora.
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| PRESTAÇÃO DE CONTAS

O participante que teve suas passagens emitidas
pela SVS/MS deverá realizar a prestação de
contas da sua viagem, no prazo máximo de 05 (cinco)
dias úteis após o término do evento. Para tanto,
será necessário o envio dos seguintes documentos:
 Relatório de viagem, devidamente preenchido e
assinado (será entregue no momento do check-in
no hotel, juntamente com a carta de boas vindas);
 Cartões de embarque originais e legíveis;
 Cópia do certificado de participação.
Essa documentação completa deverá ser enviada à
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS), de
acordo com o público:

 Palestrantes: enviar a documentação para a
Comissão Científica;
 Demais participantes: enviar a documentação
para a Comissão Organizadora.
A não prestação de contas por meio de todos os
documentos
acima citados e dentro do prazo
determinado, implicará em pendência no Ministério
da Saúde, inviabilizando viagens posteriores.
Ressalta-se que a prestação de contas é de inteira
responsabilidade do participante e, para sua
segurança, sugere-se manter uma cópia dos
documentos enviados, no caso de algum imprevisto.
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