
EDITAL DE SELEÇÃO DE CONTEÚDO PARA REVISTA ESPECIAL SOBRE BOAS

PRÁTICAS DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA

O Projeto Caleidoscópio 60+ Nossos Direitos tem o objetivo de potencializar a política

municipal da pessoa idosa por meio da produção de conhecimento e sua difusão sobre a

política pública, sobre a população idosa, dos serviços, bem como na articulação dos atores

da rede da sociedade civil na defesa dos direitos e da rede de proteção da pessoa idosa. O

projeto é realizado pelo CeMAIS – Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais, com recursos

do FUMID/BH com destinação das empresas Cemig, Itaú, Vale, Banco do Brasil, VLI,

Pottencial Seguradora e Gerdau. A fim de selecionar conteúdos que possam ser divulgados

e inspirem organizações a melhorarem o atendimento à pessoa idosa, tornamos público

este edital;

1. DO OBJETO DA SELEÇÃO

1.1. O presente edital estabelece as regras para recebimento e seleção de conteúdos

com temática de interesse e relevância para organizações e serviços de

atendimento à pessoa idosa.

1.2. O edital propõe a seleção de conteúdos, com finalidade jornalística, para compor

uma revista especial sobre boas práticas de atendimento à pessoa idosa no âmbito

do projeto Caleidoscópio 60+ Nossos Direitos.

1.3. As matérias serão coletadas, avaliadas e, se necessário, produzidas por

jornalista(s) escolhido(s) pela coordenação do projeto que, posterior à seleção

deste edital, entrará em contato com o proponente para fazer a composição da

matéria que será publicada.

1.4. Somente serão selecionados aqueles conteúdos que atendam às normas

estabelecidas neste edital.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. As inscrições serão gratuitas e realizadas de 04 de agosto a 05 de setembro de

2021 por meio do preenchimento deste formulário.

https://docs.google.com/forms/d/1M1FvjfnQFxVkQyZxC8zoHwX_C_QMkeOXqD14UeUFu2k/viewform?edit_requested=true


2.2. Poderá inscrever-se qualquer pessoa que compartilhe experiências exitosas de

atendimento à pessoa idosa no âmbito de empresas, governo, organizações

sociais, universidades, grupos organizados, entre outros.

2.3. Cada inscrito poderá apresentar até dois conteúdos com apresentação das boas

práticas, obedecendo os critérios no item 4.2.

2.4. Os conteúdos serão selecionados obedecendo às condições definidas neste

edital, sendo desclassificados aqueles que não atenderem às orientações

descritas.

3. DO ENVIO DAS MATÉRIAS E CRITÉRIOS

3.1. O formulário deverá ser completamente preenchido sendo passível de

desclassificação aquele proponente e que omitir qualquer informação relevante a

apuração do conteúdo.

3.2. O conteúdo será coletado por meio de perguntas sobre os objetivos, metas,

metodologia, entre outras informações necessárias para composição da matéria a

ser publicada.

3.3. A matéria apresentada na revista será desenvolvida a partir do conteúdo enviado,

dessa forma, o proponente deve focar-se no assunto e não na forma de escrita.

3.4. Todos os conteúdos enviados devem ser redigidos exclusivamente em língua

portuguesa.

3.5. Serão solicitadas, durante o preenchimento do formulário, fotos para comprovação

da prática. Após a seleção, será necessário o envio de fotos de boa resolução para

composição da revista;

3.6.  As imagens cedidas para composição da revista, deverão ser acompanhadas dos

dados do fotógrafo e termo de autorização de uso de imagem.



4. DAS TEMÁTICAS E DOS CONTEÚDOS

4.1. Os Proponentes deverão apresentar conteúdos que sejam relacionados a boas

práticas de atendimento à pessoa idosa nas áreas de saúde, educação, esportes,

lazer, cultura, empreendedorismo, combate à violência, mercado de trabalho,

seguridade, assistência social, acolhimento, segurança alimentar, nutrição,

mobilidade urbana, direito e cidadania.

4.2.  Serão priorizadas propostas alinhadas aos indicadores estabelecidos pela década

de envelhecimento saudável OMS:

4.2.1. Mudar a forma como pensamos, sentimos e agimos com relação à

idade e ao envelhecimento:

· garantir a independência e a autonomia das pessoas idosas;
· garantir o consentimento informado em relação à saúde;
· garantir o reconhecimento igualitário da lei;
· garantir a seguridade social, a acessibilidade e a mobilidade pessoal.

4.2.2. Garantir que as comunidades promovam as capacidades das pessoas

idosas:

· criar ambientes amigáveis às pessoas idosas garantindo inclusão dos
mais vulneráveis;

· conectar cidades e comunidades;
· promover a troca de informações e experiências e facilitar o

aprendizado sobre o que funciona para promover o envelhecimento
saudável em diferentes contextos;

· fornecer ferramentas para monitorar e avaliar o progresso na criação de
ambientes amigáveis à pessoa idosa;

· identificar prioridades e oportunidades de ação colaborativa e
intercâmbio entre redes e outras partes interessadas.

4.2.3. Entregar serviços de cuidado integrados e de atenção primária à saúde

centrados na pessoa e adequados à pessoa idosa:

· promover a integração entre os setores de saúde e assistência social
em uma abordagem centrada na pessoa;

· implantar serviços orientados à manutenção e melhoria da capacidade
funcional;

· desenvolver atividades intersetoriais a partir de uma abordagem
baseada no curso da vida e capacidade funcional;

· Utilizar uma abordagem de Atenção Integrada para a Pessoa Idosa
(ICOPE).



4.2.4. Propiciar o acesso a cuidados de longo prazo às pessoas idosas que

necessitem:

· promover o acesso a um atendimento de longo prazo de boa qualidade;

· apoiar os cuidadores para que eles possam prestar cuidados

adequados e também cuidar de sua própria saúde;

· promover acesso a serviços orientados à manutenção e melhoria da

capacidade funcional.

4.3. Os conteúdos deverão ser apresentados com objetividade, clareza e coerência.

4.4. Não serão aceitos conteúdos com:

4.4.1. Finalidade político-partidária;

4.4.2. Finalidade de propaganda eleitoral;

4.4.3. Caráter exclusivamente comercial;

4.4.4. Caráter estritamente religioso;

4.4.5. Conteúdos discriminatórios e/ou preconceituosos;

4.4.6. Conteúdos que desrespeitem os direitos humanos;

4.4.7. Conteúdo obsceno e palavreado de baixo calão.

5. DA COMISSÃO AVALIADORA

5.1. A Comissão será composta por 3 membros de instituições parceiras do Projeto

Caleidoscópio 60+ Nossos Direitos.

5.2. Ficará a cargo da Comissão Avaliadora verificar se os conteúdos preenchem todos

os requisitos constantes neste Edital, considerando os inscritos como habilitados

ou eliminando-os conforme o caso.

5.3. São considerados inscritos todos aqueles que entregarem o material no prazo

definido e em conformidade com as condições estabelecidas no presente Edital.



6. APRECIAÇÃO DE REQUISITOS

6.1. O Período de avaliação dos conteúdos pela Comissão Avaliadora será 08/09 a

22/09.

6.2. A Comissão Avaliadora irá aferir e classificar os conteúdos pontuando de 0 a 5,

observando os seguintes itens:

6.2.1. Relevância social do teor apresentado;

6.2.2. Utilidade prática das ideias;

6.2.3. Adequação do conteúdo a temática do atendimento à pessoa idosa;

6.2.4. Envio de fotos e dados referentes aos projetos.

7. DA SELEÇÃO

7.1.  Serão publicadas 20 práticas a partir do atendimento aos itens e classificação e

pontuação dos critérios do item 6.2.

7.2. Após selecionadas as primeiras 20 práticas, deverão estas apresentar

documentos, fotos e dados complementares para publicação na revista como

proposto, e dentro dos prazos estabelecidos, sendo o fato de terem sido

selecionadas não indica obrigatoriedade dos organizadores em publicarem.

8. DO RESULTADO

8.1. O resultado será enviado por e-mail a todos os proponentes e publicado no site

nossosdireitos.org.br;  no dia 24/09/2021

8.2. Por se tratar de um edital de banco de boas práticas, não caberá recursos as

decisões tomadas pela comissão.



9. DA PUBLICAÇÃO

9.1. As matérias produzidas a partir dos conteúdos enviados serão publicadas em

uma revista em formato impresso e on-line.

9.2. As matérias também serão publicadas no site nossosdireitos.org.br

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. No momento do envio do formulário, o proponente concorda com a utilização

do conteúdo para publicação na Revista e no site nossosdireitos.org.br,

cedendo seu uso, de forma voluntária e irretratável, não cabendo, em qualquer

hipótese, reclamações de propriedade ou de remuneração.

10.2. Da mesma forma, o proponente declara que leu e concorda com todos os

termos do presente edital.

Belo Horizonte, 11 de agosto de 2021.


