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Mostra de vídeos - ‘Intermitências da morte para a vida e para a saúde no SUS 
 

Prêmio ‘Jovem talento para o SUS’-REGULAMENTO  
 
Data: 5ª feira, 06/03/2013 

Horário: 10h às 11h50min 

Local: Centro de Saúde do Paranoá (PRAIA) 

Público: profissionais de saúde, representantes do Conselho de Saúde, gerentes e gestores do SUS  

estudantes de graduação e docentes da UnB  

Realização: Departamento de Enfermagem/UnB, Projeto ProAcesSUS e Centro de Saúde do Paranoá 

 
1- Do Prêmio e da premiação: 
 

O prêmio “Jovem talento para o SUS’ será concedido ao melhor vídeo apresentado pelos estudantes do 2º 

período, curso de graduação em enfermagem, do Departamento de Enfermagem, matriculados na 

disciplina Vivências Integradoras,  durante a mostra videográfica ‘Intermitências da morte para a vida e 

para a saúde’ . Os integrantes do grupo de alunos premiados, na opinião dos jurados, além de declaração 

de honra ao mérito, serão agraciados com um prêmio simbólico, divulgado no momento da premiação.  

OBS: A premiação do melhor vídeo, na opnião de um corpo de jurados externos aos professores da 

disciplina, terá caráter meramente motivador e não influenciará nas notas finais das disciplinas de 

vivências integradoras, metodologia da pesquisa e Gestão de Políticas Públicas de Saúde.  

2- Das produções videográficas para a mostra ‘Intermitências da morte para a vida e para a saúde no 

SUS’ 

A elaboração de um mini-vídeo com duração 3 a 5 minutos consiste no produto acadêmico dos estudantes 

acerca das reflexões entre a obra ‘Intermitências da morte’, de José Saramago, e os conteúdos das 

disciplinas do segundo período do curso de enfermagem/Departamento de Enfermagem/UnB: introdução 

à psicologia, Gestão de Políticas Públicas de Saúde, Metodologia da Pesquisa e vivências integradoras.  

2.1-Objetivos dos mini-vídeos como produto de reflexão acadêmica e criativa: 

- Refletir sobre os diversos sentidos da morte para a vida e para a saúde, com foco nas repercussões sobre 

o SUS e na formação dos profissionais; 

- Discutir os conteúdos das disciplinas gestão de políticas públicas de saúde, metodologia da pesquisa e 

introdução à psicologia em diálogo o livro ‘As intermitências da Morte’, de José Saramago; 
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- Desenvolver as habilidades de abstração, sistematização de idéias, elaboração de projetos e criatividade 

como requisitos para a formação do profissional de saúde;  

2.2-Diretrizes para a elaboração dos mini-vídeos 

- O mini-vídeo explicitará a interface do livro ‘Intermitências da morte’ com os tópicos discutidos nos 

módulos I – Intermitências da morte, vida e da saúde (1.1-A vida, a morte e o morrer no processo saúde-

doença; 1.2-A morte e a vida na construção física,bioquímica, psíquica, social e política dos sujeitos) e II- 

Intermitências da morte, SUS e políticas de saúde no Brasil (2.1- Intermitências da morte na gestão e na 

organização do SUS), na disciplina de vivências; 

- O mini-vídeo será realizado em qualquer programa disponível gratuitamente na internet, com as 

seguintes recomendações técnicas:  captação de imagens e sons por qualquer meio de registro áudio-

visual (câmeras de vídeo, celulares, webCam, ipod, DS, PSP...); recursos de sonorização mínimos para 

assegurar a audição clara e ampla; recursos de iluminação mínimos para assegurar a nitidez das imagens; 

-A realização do mini-vídeo é precedida da elaboração de um roteiro ou projeto de vídeo, que consiste em 

avaliação para a disciplina de ‘Vivências’, Metodologia da Pesquisa e Gestão de Políticas Públicas de Saúde; 

- A turma será divida em sub-grupos que escolherá livremente o ponto de diálogo e a articulação que 

pretende desenvolver entre o livro e as disciplinas; 

- Em qualquer momento do mini-vídeo a frase ‘E no dia seguinte, ninguém morreu !’ deverá aparecer de 

forma contextualizada no roteiro e na temática escolhida; 

- O início do vídeo deverá anunciar o nome da mostra de vídeos ‘Intermitências da morte para a vida e 

para a saúde no SUS’, seguida do título do vídeo escolhido pelo grupo; 

- Todos os vídeos deverão conter título completo e os créditos de finalização com os nomes dos 

integrantes distribuídos nos tópicos roteiro; edição e montagem; atores (se houver). Incluir créditos de 

músicas, de trechos de livros, de textos ou de outros vídeos utilizados. Acrescentar ao final: ‘Vídeo 

produzido como parte das atividades das disciplinas de vivências integradoras, metodologia da pesquisa e 

Gestão de Políticas Públicas de Saúde, do curso de enfermagem da Universidade de Brasília.’  

3- Dos Jurados: 

A avaliação do melhor vídeo será realizada a partir dos critérios do item 5 mediante a opnião de um corpo 

de jurados externos aos professores da disciplina, formado por: 2 representantes de distintas áreas do 

Centro de Saúde do Paranoá e da Regional do Paranoá; 1 representante do Conselho Local de Saúde do 

Paranoá; 1 profissional da área de educação; 1- profissional da área de artes ou afins.  
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*OBS: A composição final dos jurados poderá sofrer alteração em virtude da disponibilidade dos 

convidados. 

Os jurados terão total autonomia de escolha sobre o melhor vídeo, podendo respeitar ou não o resultado 

do ‘Juri Popular’. 

Juri- Popular: 

Durante as apresentações, os expectadores das sessões, profissionais de saúde, estudantes e docentes da 

UnB,  serão convidados a expressar sua opnião atribuindo uma nota de 1 a 5 para cada vídeo, mediante o 

preenchimento de uma cédula que será depositada em uma urna secreta. O vídeo melhor pontuado terá o 

primeiro lugar pelo ‘Juri Popular’, que poderá ter o reconhecimento confirmado ou não pelo corpo de 

Jurados, mediante a entrega do prêmio ‘Jovem talento para o SUS’.  

 
4-  Das apresentações e divulgação dos resultados 
 
As apresentações dos mini-vídeos terá a seguinte metodologia: 

1- A ordem de apresentação dos vídeos será definida mediante sorteio; 

2- Cada grupo terá 5 minutos para a apresentação do vídeo produzido; 

3- No conteúdo do vídeo frase “E no dia seguinte, ninguém morreu ! ” deverá aparecer em algum 

momento, de forma contextualizada; 

4- Após as exibições de todos os vídeos, um representante de cada grupo de estudantes será 

convidado para uma ‘roda de conversa’, em que responderá as questões do público e dos jurados; 

5- O tempo total da roda de conversa será de no máximo 15 a 20 minutos; 

6- Após as apresentações e a roda de conversa, os jurados se reunirão secretamente para decidir pelo 

melhor vídeo apresentado. O resultado da urna do ‘Juri-popular’ será contabilizada e divulgada 

igualmente pelos respectivos jurados.  

5- Dos critérios de avaliação:  
 

1- Nível de aprofundamento sobre os sentidos da morte para a vida e para a saúde no SUS; 

2- Clareza do argumento e do roteiro; 

3- Originalidade das cenas, dos diálogos, da montagem, da edição, do som; 

4- Capacidade de gerar reflexões e emoções no público sobre a temática proposta no vídeo. 

5- Cumprimento do tempo das apresentações.  


