
Orientações para construção da CMSM de forma virtual

Tendo em vista o previsto no Regimento da 4ª Conferência Estadual de Saúde Mental,
seguem orientações para construção da conferência municipal de saúde mental de
forma virtual.

Assista o vídeo de contextualização: https://youtu.be/aXVGGeTfd3U

Plataformas para inscrição/credenciamento E votação

As plataformas Google Forms e Zoho criam formulários online, são gratuitas e
bastante intuitivas na criação, com modelos e instruções. É necessário criar uma
conta para iniciar a criação do formulário para a inscrição e/ou votações. A partir das
respostas ao formulário é gerado uma planilha que pode ser utilizada por quem criou.
O site ZOHO é em inglês na área de criação do formulário, mas pode ser criado em
português.

Acesso ZOHO: https://www.zoho.com/pt-br/

Tutorial ZOHO:
Como Criar FORMULÁRIOS INTERATIVOS e Online com o Zoho Forms | De Gr…

Acesso ao Google FORMS: https://docs.google.com/forms/u/0/

Tutorial Google Forms: https://www.youtube.com/watch?v=C87YFYToHTA

Plataformas para realização de plenárias, grupos de trabalho e palestras

As plataformas ZOOM e WEBEX são utilizadas para reuniões online e podem
ser utilizadas para a realização da etapa municipal. O download dos aplicativos pode
ser feito no telefone, tablet e no computador, além do acesso através do navegador no
computador.

Orientações sobre o ZOOM estão no Guia do Curso de Ferramentas Virtuais
Participativas, construído pelo CEAP, em anexo.

Zoom: https://zoom.us/

Webex: https://www.webex.com/pt/index.html

Acesse a playlist de “como utilizar o webex”:

https://youtube.com/playlist?list=PLdbqAls4rohVdS1mws2qXt4Cz37b1VLeL
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Abaixo, seguem alguns pontos importantes para o funcionamento da conferência de
forma online:

1. Inscrição do participante na conferência e/ou credenciamento - sugere-se a
utilização de um formulário online, que pode ser feito, por exemplo, no Google
Forms ou Zoho. Sugere-se que já sejam coletados os dados necessários para
inscrição de delegados (observação - os campos com asterisco são de
preenchimento obrigatório):

a. município de representação* (caso seja uma conferência feita em
conjunto com outros municípios),

b. nome*,
c. nome social,
d. RG*,
e. CPF*,
f. data de nascimento*,
g. e-mail*,
h. telefone*,
i. segmento de representação* (Usuário, Trabalhador em saúde,

Governo/Prestador de Serviço),
j. faixa etária*,
k. sexo*,
l. identidade de gênero,
m. orientação sexual,
n. raça/cor*,
o. formação/profissão*,
p. se está trabalhando? Em caso negativo o porquê (aposentado,

desempregado, estudante, etc) e em caso positivo onde (órgão público,
empresa privada, autônomo, etc)*,

q. se tem atuação no controle social e, em caso positivo, qual instância e
qual segmento representa*,

r. se participa de algum movimento social e qual*,
s. se é pessoa com alguma deficiência e qual*,
t. se para participação na conferência, necessita de algum recurso de

acessibilidade (libras, audiodescrição, legenda)*.

2. Plenária de abertura com aprovação do regulamento, palestras, grupos de
trabalho para discussão das propostas e plenária final para aprovação das
propostas prioritárias e homologação dos delegados. É importante que a
equipe envolvida na organização e andamento destas etapas saiba
operacionalizar os seguintes pontos:

a. agendar reunião,
b. compartilhar o link,
c. abrir a reunião,
d. gravar/ transmitir a reunião,
e. fechar e abrir microfone,
f. aceitar, bloquear, expulsar participantes,
g. abrir sondagem (votação),



h. compartilhar a tela,
i. inscrição de fala - sugerimos que seja feita no chat/bate papo, e haja

pessoas responsáveis somente para acompanhar isso,
j. como utilizar o bate-papo,
k. como criar salas/sessões breakout e opção de distribuição das pessoas

nas salas - para os grupos de trabalho, o município pode preferir, em
função, por exemplo, do grande número de participantes, dividir os
participantes em grupos de trabalho. Para isso, utiliza-se da ferramenta
de sessões de breakout/ divisão dos participantes em diferentes salas
que funcionam no mesmo link. É importante que se tenha conhecimento
sobre entrar, mudar de sala ou sair. Pode-se também criar links
diferentes.

l. Para plenária de aprovação das propostas e definição daquelas para
etapa estadual e nacional (propostas prioritárias), pode ser criado um
formulário online e compartilhado o link com os votantes. Caso sejam
poucas pessoas, a votação pode ser na própria reunião.

Observação: Sugerimos que ao entrar na sala virtual cada participante coloque
ao lado do nome o seu segmento (usuário, trabalhador em saúde,
governo/prestador de serviço) ou forneça essa informação no bate papo/chat.

3. Lista de presença: sugerimos que seja feita através de formulário online, cujo
link seja divulgado durante a conferência ou através de identificação no
chat/bate papo.

4. Eleição de delegados por segmento: sugerimos que cada segmento seja
direcionado para uma sessão de breakout/sala diferente. É importante ter uma
pessoa responsável para verificar se está somente o segmento respectivo em
cada sala.

5. Votação das moções: pode ser criado um um formulário online ou ocorrer na
sala da Plenária.

6. Envio do Relatório final para o CES/RS, conforme regimento.

Para o participante/delegado é necessário que seja orientada a forma de:

1. baixar a plataforma no computador, tablet e celular,
2. ingressar na reunião e incluir seu nome,
3. conectar áudio e vídeo,
4. fechar e abrir o microfone/vídeo,
5. acessar o bate papo,
6. como acessar a votação/ sondagem,
7. como acessar um link externo e retornar para a sala de reunião.

O Conselho Estadual de Saúde se coloca à disposição para orientações sobre o uso
de plataformas virtuais para a realização da Conferência Municipal de Saúde Mental.
Para nos contatar, encaminhe sua dúvida para o email
conferencia-saudementalrs@saude.rs.gov.br, ou através do telefone 51 9 8585 9800 -
falar com Mariana.
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