
  

 
 

Porto Alegre, 25 de junho de 2020. 

 
 

Oportunidade 80/2020 – Palestra O Cenário da Saúde para 2021 

Edital: EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS SEBRAE/RS  

Prezados credenciados, 

Solicitamos solução que contemple as características abaixo: 

Escopo: Gestão Empresarial 

Tema: Empreendedorismo 

Objetivo:  

Informar e orientar o empresário e donos de negócios da área da saúde do cenário atual e do 
previsto para 2021. Mostrar como a pandemia impulsionou hábitos de consumo dos serviços de 
saúde e apresentar exemplos de modelos de negócios do setor. Apresentar exemplos da revolução 
digital impacta na forma de atendimento. Trazer reflexões sobre robótica e humanização na área da 
saúde. 
Conteúdos sugeridos: 
 

• Cenário atual da Saúde 

• Tendências promissoras para 2021 

• Pandemia e os novos formatos de atendimento 

• Revolução digital, robótica e humanização  

• Cenário da Saúde para 2021 

Metodologia sugerida:  

A palestra deve ser expositiva e apresentar uma abordagem atual e prática. Estimular os 

participantes a interagir via chat. Apresentar na sua composição, cases de empresas do setor da 

saúde e exemplos praticáveis.  

Público-alvo: Empresários, empreendedores e gestores da área da saúde. 

Carga horária estimada de desenvolvimento da estrutura padrão: 2h (1h de palestra interativa + 

1h para teste de áudio, luz e internet) 

Data da palestra: 17/12 – 16h 

Formato: Online 

 

 

 

http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/EDITAL%20DE%20CREDENCIAMENTO%20-%2029.06.2020%20-%20V4.pdf
http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/EDITAL%20DE%20CREDENCIAMENTO%20-%2029.06.2020%20-%20V4.pdf


  

 
 

Critérios analisados: 

• Eliminatórios 

o Empresa habilitada no Edital de Cadastramento e Credenciamento SEBRAE/RS Nº 

02/2016, versão 04, de Pessoas Jurídicas para Prestação de Serviços de Instrutoria 

e Consultoria com Produtos de sua Propriedade Intelectual 

o Autor ser apto em instrutoria 

o Cadastrar o produto no prazo 

o Encaminhar os materiais no prazo  

• Pontuados: 

o Atendimento do objetivo 

o Conteúdo programático 

o Identidade visual 

 

• Prazo de cadastramento: 02 de dezembro de 2020 do produto. 

• Após o cadastro do produto no banco de produtos, enviar materiais para 

rubiad@sebraers.com.br até 07 de dezembro de 2020. 
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