
 

 

 

 COMUNICADO IMPORTANTE 

Referente aos Projetos de Intervenção  
 

Prezados(as) Coordenadores(as), 

Segue abaixo as orientações preliminares sobre o Projeto de intervenção: 

1. Objetivo:  

Estruturar um projeto de intervenção para melhoria das ações de imunização. 

 
2. Descrição:  

O projeto deve englobar ações de qualificação da imunização nos diversos pontos de 
atenção da rede de saúde, como exemplos: 

• Melhoria de fluxo de pacientes 
• Processos de gestão interna de unidade de saúde 
• Organização de sala de vacina 
• Estratégias de busca ativa de faltosos 
• Protocolo de bloqueio vacinal 
• Logística dos imunobiológicos 
• Organização de calendários vacinais 
• Plano de redução de barreiras de acesso 
• Programação de vacinação no território 
• Ações intersetoriais 
• Manutenção do sistema de informação 
• Capacitação de trabalhadores de saúde 
• Campanhas informativas  

 

A concepção do projeto pode ser feita por qualquer aluno dos cursos de aperfeiçoamento e 
extensão. Aqueles que trabalham no SUS municipal devem desenvolver os projetos em suas 
unidades de atuação.  

Ele deve ser feito a partir do modelo, que estará na Plataforma AVA a partir do dia 12 de 
Novembro, que vai conter, de modo sintético e objetivo, os seguintes tópicos: 

o Local da intervenção  
o Problema identificado 
o Diagnóstico  
o Público-alvo 
o Proposta de intervenção 
o Atores e instituições envolvidas 
o Método de avaliação  
o Referências utilizadas 

 
 
 
 



 

 

3. Oficinas: 

Teremos 4 oficinas técnicas síncronas (o link será enviado na semana dos encontros) para 
conceitualizar e apoiar a construção dos projetos. As aulas expositivas que ocorrerão nas 
Oficinas ficarão disponíveis como material de consulta na plataforma EAD referente ao módulo 
9.  Nestas semanas não teremos fórum obrigatório tampouco o quiz, mas é importante reforçar 
que os alunos entrem na plataforma para acessar os materiais complementares e para que o 
sistema compute a participação nestas aulas.  

Cronograma das Oficinas: 

11/11 Oficina 1: Planejamento e gestão de políticas públicas de saúde  

25/11 Oficina 2: Diagnóstico situacional e métodos de planejamento 

02/12 Oficina 3: Técnicas de implementação e gestão de projeto  

06/12 Oficina 4: Monitoramento e avaliação de projetos de saúde 

 

Reforçamos que a construção do projeto não é obrigatório, mas é importante estimular a 
participação de todos. 

 

4. Critérios de avaliação: 

Os Projetos de Intervenção serão avaliados pelos tutores a partir dos seguintes critérios, que 
serão especificados em reunião da equipe técnica da São Leopoldo Mandic com os 
Coordenadores de Tutores dia 29/11 as 18hs:  

1- Relevância (30%);  

2- Factibilidade (30%);  

3- Magnitude (30%);  

4- Rigor Científico (10%); 

O aluno que fizer a entrega e for avaliado com média igual ou superior a 6,0 receberá um 
certificado. 

Os projetos mais bem avaliados serão incluídos no congresso anual do Conasems em 2022. 

 
5. Entrega: 

A data final para entrega dos projetos é dia 12 de Dezembro. 

O aluno deve entregar o Projeto de Intervenção em .pdf para seu tutor. Caberá ao tutor avaliar 
os trabalhos com nota de 0 a 10 de seus alunos pela plataforma pandora e, em seguida, compilar 
os documentos recebidos e enviar para o link que será disponibilizado na própria plataforma. O 
tutor tem até o dia 31/12 para realizar esta tarefa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

6. Fechamento: 

Dia 16/12 - Webinário final para apresentar os resultados do projeto ImunizaSUS.  

 

Cordialmente, 

 

Comitê Gestor ImunizaSUS 

 

Campinas, 05 de Novembro de 2021 

 


