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Superintendência de Performance da SES-GO (COES/GAOS/SUPER). A partir de
outubro de 2020, foi convidada a integrar a recém-criada Coordenação de
Desenvolvimento Institucional (CDES/SESG-GO) e em agosto de 2021, assumiu
esta coordenação. 

Desde o início, mesmo vivenciando a pandemia, já assumiu o desafio de
coordenar projetos e atividades estratégicas, prioritárias e de interesse da SESG,
buscando sempre acompanhar tendências e novas práticas emergentes do
campo educacional e organizacional, desenvolvimento de soluções e melhoria
da qualidade dos serviços oferecidos por esta superintendência.

Dentre as atividades da Coordenação, Pollyana destaca a integração e parceria
da equipe da CDES, que já implantou, dentre vários projetos, o FloresSER, criado
para atender e desenvolver os princípios e diretrizes do Programa de
Compliance Público (PCP); o Colorindo a Vida, que visa promover o debate sobre
prevenção e tratamento de algumas enfermidades de alta morbi-mortalidade,
bem como de outros temas relevantes; o Boas Vindas, que promove o
acolhimento dos servidores recém-admitidos na SESG; o Você Tem Valor, com o
objetivo de aprimorar o ambiente de valorização profissional e o Projeto Eu
Posso Mais, que tem como foco o bem comum social.

A CDES também idealizou e estruturou a nova página da SESG e para este ano
de 2022, está programado o início da atividade de mapeamento de processos na
Superintendência. Pollyana acredita que “esta é uma ferramenta estratégica
indispensável para o bom desempenho de uma organização, pois busca
identificar e revelar a sequência de tarefas e atividades que compõem os
processos de trabalho, viabilizando seu registro; melhor compreensão,
remodelagem, caso necessário, e otimização dos processos, sempre em busca
de melhorias na gestão”.

CONHECENDO A SESG: COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Pollyana Vaz Ferreira Mesquita é bacharel em geografia
pela Universidade Federal de Goiás - UFG. Servidora
pública estadual desde 2006, sempre demonstrou
interesse pela área da saúde, inclusive desenvolvendo
estudos temáticos na área. Atuou doze anos na Seção de
Arquivos Médicos e Estatística do Hospital Estadual de
Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (SAME/HUGO) e,
posteriormente, na Coordenação de Economia em Saúde
na Gerência de Avaliação de Organizações Sociais da
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Então FAÇA SUA INSCRIÇÃO no curso de Elaboração de Notas Técnicas de Revisão
Rápida (NTRR) da SESG e GARANTA SUA VAGA!

Acesse o edital: 
https://www.saude.go.gov.br/files/escola-saude/editais/2022/04-2022/Edital-04-
assinado.pdf

FAÇA SUA INSCRIÇÃO NO LINK: 
https://form.saude.go.gov.br/inscricoes/cadastro-de-discentes-ntrr-ats

A SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
PODE TE AJUDAR! 

Aprenda a elaborar NOTAS TÉCNICAS DE REVISÃO RÁPIDA
e ainda dê um *UP GRADE* no seu currículo profissional! 

QUER DAR UM UP GRADE NO SEU
CURRÍCULO PROFISSIONAL E NÃO SABE
POR ONDE COMEÇAR?
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https://www.saude.go.gov.br/files/escola-saude/editais/2022/04-2022/Edital-04-assinado.pdf
https://form.saude.go.gov.br/inscricoes/cadastro-de-discentes-ntrr-ats


 

Mas antes, CONFIRA os requisitos necessários para concorrer a uma vaga para
docente no Curso de Elaboração de Notas Técnicas de Revisão Rápida (NTRR)
de evidências para Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) da SESG,
acessando o edital no link abaixo:

https://www.saude.go.gov.br/escoladesaude/editais/2022/15265-edital-n-07-
2022-chamada-publica-para-discentes-do-curso-de-elaboracao-de-notas-
tecnicas-de-revisao-rapida-ntrr-de-evidencias-para-avaliacao-de-tecnologias-
em-saude
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ATENÇÃO PROFISSIONAL DE SAÚDE DO SUS

Você é mestre, doutor ou especialista da área da saúde e tem
formação em ATS (Avaliação de Tecnologias em Saúde)?

✅Se a resposta for SIM, faça sua inscrição no link abaixo: 
https://form.saude.go.gov.br/inscricoes/cadastro-de-docentes-
ntrr-ats

https://www.saude.go.gov.br/escoladesaude/editais/2022/15265-edital-n-07-2022-chamada-publica-para-discentes-do-curso-de-elaboracao-de-notas-tecnicas-de-revisao-rapida-ntrr-de-evidencias-para-avaliacao-de-tecnologias-em-saude
https://form.saude.go.gov.br/inscricoes/cadastro-de-docentes-ntrr-ats


No dia 06/05/2022, a Superintendência da Escola de Saúde de Goiás (SESG), por
meio da Coordenação de Tecnologia da Informação (CTEC) da Gerência de
Tecnologias Educacionais (GTE), realizou uma oficina sobre o Sistema de
Gerenciamento de Ações e Compromissos (SGAC) para todos os servidores da
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). 

O evento aconteceu no auditório da SESG e foi transmitido simultaneamente
para todas as Regionais de Saúde, nos períodos matutino e vespertino. A SESG foi
escolhida para fazer esta apresentação prática por ser pioneira no uso deste
sistema. O know-how da Superintendência da Escola de Saúde de Goiás no uso
desta ferramenta também rendeu um vídeo orientativo sobre o SGAC (veja pelo
link https://www.youtube.com/watch?v=7-z_KE8BNqY ) que foi exibido no
encontro.
 
Durante a oficina prática, a equipe CTEC da SESG demonstrou todas as
funcionalidades disponíveis no SGAC, desde a criação de grupos de servidores,
toda a gestão dos Planos de Ação e suas respectivas Tarefas, até a emissão dos
relatórios. Os participantes também puderam compreender a função de cada
perfil no sistema, seja ela de Gestor ou Técnico. “A demonstração prática do
sistema com abertura para esclarecimento de todas as dúvidas que surgiram foi
o ponto alto de nossa oficina”, conta a gerente de Tecnologias Educacionais,
Haline Rachel Lino Gomes. 

Segundo Haline, a experiência da equipe da SESG, desde a implantação do
sistema na unidade até hoje, proporcionou a orientação de dúvidas práticas da
realidade de setores diversos da SES-GO para organizar o cadastro e
acompanhamento de suas ações estratégicas. 
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ACONTECEU NA SESG

COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO PROMOVE
APRESENTAÇÃO PRÁTICA DO SGAC

https://www.youtube.com/watch?v=7-z_KE8BNqY


SESG é pioneira no uso do SGAC

A SESG foi a primeira unidade da SES-GO a utilizar o sistema SGAC como
ferramenta de gerenciamento de suas ações. “Enquanto unidade piloto, desde
agosto de 2020, a SESG entende que uma das principais características das
instituições que entregam resultados com excelência são decisões baseadas em
dados, dos quais podem ser extraídas informações para o planejamento dos
esforços e dos recursos”, afirma a superintendente da Escola de Saúde de Goiás,
Viviane Leonel Cassimiro Meireles. 

E para quem perdeu este momento, a SESG informa que o vídeo produzido está
disponível para acesso de todos no canal do Youtube "Saúde Goiás":
https://www.youtube.com/watch?v=7-z_KE8BNqY.
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É importante dizer que caso o
servidor da SES-GO ainda não tenha
acesso ao sistema, basta solicitá-lo

via Help Desk à Gerência de
Tecnologia (GETEC) da

Superintendência de Tecnologia
Inovação e Sustentabilidade (SUTIS),
unidade desenvolvedora do sistema

na SES-GO.

https://www.youtube.com/watch?v=7-z_KE8BNqY


Setenta e um servidores da Superintendência da Escola de Saúde de Goiás (SESG)
participaram de uma ação da CIPA sobre a saúde do trabalhador no último dia 19
de maio. O evento foi dividido em duas fases. No primeiro momento, os cipeiros
passaram em todas as salas de trabalho e promoveram um game chamado
kahoot, com reflexões sobre a saúde do trabalhador.  No segundo momento, os
servidores da SESG reuniram-se no pátio da Escola para praticarem uma técnica
chamada Qi Cong, que trabalha a parte da respiração, emoções, mente e corpo.
Quem conduziu esta técnica foi o servidor Maurício Antônio de Farias, da equipe
da Coordenação de Residências.

Com grande aceitação entre os colaboradores da SESG, a ação da CIPA conseguiu
atingir o objetivo proposto, que era promover uma reflexão sobre a saúde do
trabalhador. “Primeiramente nós, profissionais da saúde, precisamos nos cuidar e
estarmos bem, para cuidarmos das outras pessoas e vivermos com mais
qualidade de vida”, afirma a vice-presidente da CIPA, Valquíria Vicente Cunha
Barbosa. 
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SAÚDE DO TRABALHADOR É TEMA DE AÇÃO 
DA CIPA NA SESG
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EM PARCERIA COM COSEMS, SESG REALIZA OFICINA DE
QUALIFICAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS EXITOSAS E INOVADORAS
NO SUS PARA A 17ª MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS

A Superintendência da Escola de Saúde
de Goiás (SESG) realizou, no último dia 06
de maio, uma oficina para os técnicos
municipais de saúde que representarão
Goiás durante a 17ª Mostra Brasil Aqui
tem SUS. 
O evento será realizado no próximo mês
de julho em Campo Grande pelo
Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde (CONASEMS), 

durante o XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Com o
objetivo de qualificar a escrita e a apresentação das 10 experiências exitosas e
inovadoras no SUS em Goiás selecionadas pela Mostra Nacional, as técnicas da
SESG Kely Cristina de Almeida, da Coordenação de Metodologias Educacionais e
Fernanda Rosiak Gonzaga Faleiro, da Coordenação de Gestão Acadêmica, que
também são membros da Comissão Científica da II Mostra Goiana de Experiências
Exitosas e Inovadoras do SUS, conduziram a atividade, ao lado da assessora
técnica do COSEMS, Carla Guimarães. No período vespertino, a equipe contou
também com a participação do técnico da SESG, José Luiz Rodrigues Leles, da
Coordenação de Pesquisa, e da Gerente de Pesquisa e Inovação, Fernanda
Pimenta Simon Ferreira.

Durante a oficina, os participantes estudaram o Regulamento da edição de 2022
da Mostra e receberam orientações para o preenchimento das informações gerais
da experiência. “Os participantes da Oficina tiveram a oportunidade de revisitar
tanto os resumos como as apresentações que serão feitas na 17ª Mostra Brasil
Aqui tem SUS, após terem recebido orientações técnicas da equipe da SESG. Essas
orientações tiveram como objetivo qualificar a escrita das experiências exitosas,
buscando associar aspectos científicos aos relatos de experiência”, explica
Fernanda Rosiak Gonzaga Faleiro. Devido à importância das apresentações orais
no Congresso - elas correspondem a 80% da nota de avaliação – Fernanda Rosiak
disse que procuraram auxiliar os participantes na adequação das mesmas, de
modo a torná-las mais claras, objetivas e dinâmicas, respeitando o tempo máximo
de 10 minutos que eles terão durante o evento. 



 

 “Nossa experiência agregou no sentido que nós compartilhamos com eles nosso
conhecimento sobre a metodologia de pesquisa e sobre apresentação científica
de trabalhos contribuindo assim na melhoria do texto de composição da
experiência. Acho que isso trouxe maior clareza, objetividade e segurança na
comunicação dos apresentadores sobre a experiência implementada em cada
município”, diz Kely.

Trabalhos selecionados

Composta por membros da SESG e do COSEMS Goiás, a Comissão Científica da
Mostra selecionou 10 projetos de um total de 103 trabalhos inscritos na II Mostra
Goiana de Experiências Exitosas e Inovadoras no SUS. As dez experiências
selecionadas foram apresentadas publicamente em abril, durante o 2º Congresso
de Secretarias Municipais de Saúde do estado de Goiás. 

Confira a lista das 10 experiências selecionadas para a Mostra Nacional: 
https://cosemsgo.org.br/oficina-de-qualificacao-das-experiencias-exitosas-e-
inovadoras-no-sus-para-a-17a-mostra-brasil-aqui-tem-sus/
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Para a coordenadora de Metodologias
Educacionais da SESG, Kely Cristina de
Almeida, esta oficina se traduz como
uma oportunidade oferecida aos
participantes da Mostra nacional de
avaliar a apresentação anterior e, caso
necessário, readequar texto, slides e
treinar fala e postura. 

https://cosemsgo.org.br/oficina-de-qualificacao-das-experiencias-exitosas-e-inovadoras-no-sus-para-a-17a-mostra-brasil-aqui-tem-sus/


A Superintendência da Escola de Saúde de Goiás facilitou a aprendizagem dos
preceptores, tutores e residentes do programa de residência multiprofissional
do CRER sobre a Metodologia Ativa – Etapas do Arco de Maguerez. Quem
conduziu os trabalhos foi a Gerência de Projetos Educacionais em Saúde (GPES),
por meio da técnica Valquíria Vicente da Cunha Barbosa. 

No total, 21 profissionais participaram da aula: 09 preceptores, 01 tutor e 11
residentes. É a primeira vez que a SESG divulga o trabalho com esta temática
inovadora em educação em saúde. Valquíria acredita que a aula trouxe boas
contribuições para o programa de residência multiprofissional no CRER. Para
ela, é possível substituir os slides (uma forma passiva de ministrar a aula) por
metodologias e recursos que permitem momentos teóricos de aprendizagem
por meio de muita interatividade e colaboração. “Além do material teórico que
foi disponibilizado previamente aos participantes, nós utilizamos as seguintes
metodologias e recursos: sala de aula invertida, aprendizagem baseada em
games e o arco de Maguerez, utilizando o recurso tecnológico chamado padlet
(tela interativa on-line)”, explica. 

Feedbacks positivos

A avaliação dos participantes foi bastante positiva: 100% dos participantes
deram nota máxima no quesito “avalie a condução da professora facilitadora
quanto à metodologia utilizada”. Além disso, deixaram mensagens finais por
escrito demonstrando ótima aceitação da aula ministrada, tais como: “aula
super interativa e envolvente; muito boa a aula e gostei bastante da utilização
do jogo como forma de exposição do conteúdo porque ficou dinâmico e
atrativo”. 

Por Gabriela Dutra, da Superintendência da Escola de Saúde de Goiás
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SESG REALIZA AULA
INTERATIVA PARA RESIDENTES
MULTIPROFISSIONAIS DO CRER



PROJETO TAMPATAS BENEFICIA PETS
 

O Projeto Tampatas, de iniciativa da Coordenação de Desenvolvimento
Institucional (CDES), divulgou, no mês de maio, os Beneficiados Tampatas.

As tampinhas arrecadadas na SESG contribuíram para que este momento
acontecesse. Esta é a forma de nós, Amigos Tampatas, dizermos “Eu Te Amo”
para cada par de olhinhos deste, sejam eles tímidos, bravinhos ou pidões,
porque todos precisam e todos importam. 
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Durante todo mês de maio, a Superintendência da Escola de Saúde de Goiás
(SESG) realizou a campanha do Maio Amarelo de conscientização para redução
de acidentes de trânsito. A ação faz parte do Projeto Colorindo a Vida,
desenvolvido pela Coordenação de Desenvolvimento Institucional (CDES) da
SESG.
 
A campanha teve início de forma lúdica, com a entrega de jogo de palavras-
cruzadas contemplando o tema para todos os servidores da instituição. A
conscientização também foi feita via e-mail institucional e grupo de comunicação
interna por meio de folderes com informações e curiosidades sobre segurança
no trânsito. 

Ainda (com o) intuito de falar sobre segurança no trânsito, a CDES construiu um
painel colaborativo onde todos os servidores puderam compartilhar suas
sugestões a fim de contribuir para um trânsito mais respeitoso e seguro. 
“As sugestões feitas neste painel foram apresentadas na roda de conversa com a
Secretaria Municipal de Mobilidade de Goiânia, que foi realizada no dia 30 de
maio nos turnos matutino e verpertino”, conta Pollyana, coordenadora da CDES. 
Com o tema Juntos Salvamos Vidas, servidores da SESG puderam discutir sobre
segurança no trânsito. 
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EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO É TEMA DISCUTIDO NO MÊS DE
MAIO PELO PROJETO COLORINDO A VIDA
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DOAÇÕES DOS SERVIDORES DA SESG SÃO ENTREGUES ÀS PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

Roupas de cama e cobertores arrecadados durante a Campanha Fazer o Bem Faz
Bem, da Coordenação de Desenvolvimento Institucional (CDES) da SESG, foram
entregues no último dia 17 de maio na Instituição Casa de Maria.
O local assiste 350 pessoas em situação de vulnerabilidade incluindo
atendimentos médico e odontológicos. 

As doações foram feitas pelos servidores da SESG e entregues pela Assessora de
Gabinete, Rafaela Trocha Camargo. A entrega dos cobertores trouxe conforto às
pessoas em situação de vulnerabilidade com a chegada da frente fria em
Goiânia. 
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