
 

 

 

Chamada pública para inscrição no Workshop de Design Thinking Online para o 
SUS (DT-SUS / Ebserh) - Inovação para apoio ao planejamento e 
desenvolvimento de políticas em saúde - BELO HORIZONTE/MG 

 

1. SOBRE O WORKSHOP: 

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), em parceria com o Hospital 
Albert Einstein e PROADI-SUS, convida os estudantes e professores de todos os cursos 
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), assim como, os colaboradores do 
Hospital das Clínicas da UFMG (HC-UFMG) a participarem do Workshop de Design 
Thinking Online para o SUS (DT-SUS Ebserh) - inovação para apoio ao 
planejamento e desenvolvimento de políticas em saúde, com os seguintes objetivos: 

○ Incentivar e apoiar o empreendedorismo e a inovação na área da saúde no HC-
UFMG; 

○ Estimular o desenvolvimento de projetos inovadores que visem o fortalecimento 
do SUS; e 

○ Promover o diálogo para estabelecer parcerias estratégicas com empresas e 
entidades públicas e privadas, visando estimular o empreendedorismo inovador 
na área da saúde. 

Para tanto, estudantes, professores e profissionais da área de saúde terão a 
oportunidade de juntos buscarem soluções para os grandes desafios do HC-UFMG e 
da saúde pública do Brasil, por meio da metodologia de Design Thinking. Esta ação é 
realizada como parte do Projeto PROADI-SUS “Utilização de técnicas avançadas de 
análise de dados (Big Data) e inovação para apoio ao planejamento e 
desenvolvimento de políticas em saúde” - Frente Inovação. 

O programa será executado pela Rede Ebserh e pela equipe do Hospital Albert Einstein, 
com o apoio de representantes da Coordenadoria de Estratégia e Inovação/DVPE e do 
HC-UFMG. 

2. DO FUNCIONAMENTO DO WORKSHOP: 

Os workshops serão ministrados em plataforma digital a ser disponibilizada pela equipe 
organizadora, entre os dias 23 e 26 de novembro de 2020. Ao longo do evento, a 
depender da abordagem de cada grupo e das orientações dos organizadores do 
workshop, poderá haver visitas ao HC-UFMG.  

1ª Fase: Realização do workshop com 42 (quarenta e dois) participantes para definição 
dos 6 (seis) projetos do HC-UFMG. O workshop terá a duração de 4 (quatro) dias 
(segunda a quinta) e a participação dos inscritos deverá se dar de forma integral (9 às 
18h) durante o período do evento. 

Durante o workshop, equipes multidisciplinares formadas por estudantes, professores e 
profissionais da área da saúde (médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fonoaudiólogos, 
técnicos de enfermagem, etc.) terão a oportunidade de aprender e utilizar a metodologia 



 

de Design Thinking para realizar o levantamento e a descoberta de problemas que 
afetam a dinâmica do HC-UFMG e da saúde pública do Brasil, bem como, poderão criar 
soluções e protótipos com o potencial de transformar esses cenários por meio da 
inovação. 

3. PERFIL DOS PARTICIPANTES: 

Para participação neste workshop, espera-se estudantes de graduação e pós-
graduação de diversas áreas, professores e profissionais da saúde com espírito 
inovador e empreendedor, que sejam visionários, inspiradores e que queiram contribuir 
com a construção de soluções concretas que tenham o potencial de melhorar os 
indicadores de saúde no SUS. 

Estudantes e professores, independentemente do curso ao qual se vinculem, poderão 
se inscrever em uma das seguintes categorias: 

● Healer – estudante ou professor da área da saúde. Responsável por trazer 
conteúdos e problemas que tenha observado durante suas atividades de campo, 
podem atuar em diversas áreas (medicina, enfermagem, farmácia, odontologia, 
etc); 

● Hipster – é a pessoa responsável por conectar os usuários aos produtos 
desenvolvidos. Ele tem a função de entender as necessidades do consumidor 
para criar, comunicar e empacotar um produto que seja fácil de entender e 
consumir. Ele usa a criatividade para criar uma identidade visual, pensar na 
experiência do usuário e interfaces das soluções desenvolvidas; 

● Hacker – estudante ou professor da área de tecnologia. Responsável pelo 
desenvolvimento e prototipação da solução. Ele vai construir as soluções 
utilizando linguagens de programação ou construir hardware específico; e 

● Hustler – responsável pelo desenvolvimento do negócio. Ele deve pensar em 
estratégias, modelos de negócio, vendas e no desenvolvimento de parcerias 
estratégicas. 

Além da inscrição de professores e estudantes, serão aceitas inscrições de profissionais 
de saúde vinculados ao HC-UFMG e das Unidades da Rede de Atenção à Saúde (RAS) 
conveniadas. 

4. REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO: 

● Apresentar, preferencialmente, vínculo com a UFMG ou HC-UFMG, conforme 
uma das modalidades de participação a seguir: 

o Ser professor vinculado à UFMG; ou 

o Ser estudante devidamente matriculado em curso de graduação ou de 
pós-graduação; ou 

o Ser profissional de saúde vinculado ao HC-UFMG ou às Unidades da 
Rede de Atenção à Saúde que sejam conveniadas. 

● Para estudantes de graduação, estar cursando a partir do 5º período do curso. 

● Currículo Lattes ou Linkedin atualizado  

 

5. DO NÚMERO DE VAGAS: 



 

Serão oferecidas 42 (quarenta e duas) vagas para o workshop, sendo que destas, sete 
(07) serão destinadas ao HC-UFMG.  

Para a participação nos workshops, serão formados 6 (seis) grupos com 7 (sete) 
participantes, com a composição definida pela organização, objetivando uma 
composição heterogênea com relação à experiência profissional e formação acadêmica 
dos participantes.  

As vagas em cada workshop estarão disponíveis conforme a tabela a seguir: 

Tipo de Vaga – HC-
UFMG 

Quantidade 

Professor 7 

Profissional 7 

Estudante - Healer 7 

Estudante - Hipster 7 

Estudante - Hacker 7 

Estudante - Hustler 7 

 

Caso existam vagas não preenchidas em uma das categorias, estas poderão ser 
remanejadas para outras categorias, de acordo com a deliberação da equipe do projeto. 

6. DAS INSCRIÇÕES: 

As inscrições serão gratuitas e deverão ser efetuadas neste endereço.  

 

7. DA SELEÇÃO: 

Após as inscrições, haverá um processo seletivo para escolha dos participantes. Dentre 
os tópicos que serão avaliados está a qualificação quanto aos aspectos técnicos, 
gerenciais e de empreendedorismo dos candidatos, bem como experiência nas áreas 
de empreendedorismo e inovação.  

8. CRONOGRAMA: 

O processo de seleção para participação no workshop ocorrerá conforme o cronograma 
abaixo. 

ATIVIDADE PERÍODO 

Lançamento do edital 19 de outubro de 2020 

Período de inscrição dos participantes 21 de outubro a 06 de novembro de 2020 

Seleção dos participantes 09 a 12 de novembro de 2020 

Divulgação do resultado da seleção e 
comunicação aos inscritos 

13 de novembro de 2020 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3U3TZPCvlU238Qc0pchF5Ugqc8V4xElFiy8rALJhcGFUMzE5V05LSjgyWjBLUEsyUUtJSFpZQlNGUS4u


 

Workshop  23 a 26 de novembro de 2020 

 

O cronograma acima poderá ser retificado a qualquer tempo, a critério da equipe 
organizadora, visando o interesse público e a efetividade na execução da ação. 

9. MAIS INFORMAÇÕES: 

Os selecionados deverão participar integralmente das atividades do workshop, com 
duração de 4 dias (segunda a quinta-feira), das 9 às 18h. Estudantes de todos os cursos 
da UFMG poderão se inscrever para participar do workshop. No entanto, é necessário 
que o participante disponha de dispositivo (notebook, desktop, tablet ou celular) com 
fone/microfone, câmera de vídeo e internet que suporte interação em tempo real. 

Fica a cargo dos participantes selecionados o custeio de eventuais deslocamentos 
necessários a atividades relativas ao workshop. 

É de inteira responsabilidade dos candidatos o acompanhamento da publicação de 
todas as informações e comunicados referentes ao processo seletivo regido por esta 
chamada. 

Maiores informações poderão ser encontradas por meio da página do evento ou do e-
mail cei.sede@ebserh.gov.br. Os casos omissos serão decididos pelas equipes do 
projeto, compostas pela Coordenadoria de Estratégia e Inovação/DVPE/Ebserh e por 
representantes do Hospital Albert Einstein. 

https://www.gov.br/ebserh/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/design-thinking-para-o-sus-2013-dt-sus-ebserh/design-thinking-para-o-sus-2013-dt-sus-ebserh

