Resolução n.º 57/2015
Aprova a realização da Proposta para o
Seminário Integrado do Curso de
Biomedicina.

O Diretor Geral da Faculdade Campo Real, mantida pela UB Campo Real Educacional
S.A., no uso de suas atribuições legais
RESOLVE:

Aprovar a proposta para a realização do seminário integrado do quarto período do
curso de Biomedicina no ano de 2016.
Art. 1º – A Comissão Organizadora do evento será composta pelos seguintes
membros:
Prof. Me. Gonzalo Ogliari Dal Forno
Prof. Me. Fernanda Viero Dias
Prof. Me. Durinézio José de Almeida
Art. 2º – O evento é parte integrante do Programa de Extensão “Saúde Integral” e é
aberto a participação de egressos, profissionais e demais integrantes da sociedade.
Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário.
Faculdade Campo Real, 02 de dezembro de 2015.

Edson Aires da Silva
Diretor Geral

1 IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO
1.1 Nome do evento:
Seminário Integrado do curso de Biomedicina
1.2 Órgão Executor:
Colegiado do Curso de Biomedicina
1.3 Professor/Funcionário Coordenador:
Valéria Miranda Avanzi
1.4 Comissão Organizadora:
Prof. Me. Gonzalo Ogliari Dal Forno
1.5 Local de Realização:
FACULDADE CAMPO REAL
Justificativa: O Seminário Integrado (SI) do Curso de Biomedicina surgiu
no primeiro semestre de 2011 e ocorre quando os acadêmicos alcançam o
4º período do curso, como uma forma de estabelecer relações entre as
disciplinas já estudadas. O ciclo considerado de disciplinas básicas
encerra-se neste período, logo, o SI vem fechar esse ciclo e abrir um novo
ciclo de disciplinas profissionalizantes.
Os professores do colegiado formam uma comissão avaliadora. Com
objetivo de ensino, aprendizagem e integração das disciplinas do curso, as
pesquisas desenvolvidas pelos acadêmicos serviram de avaliação para os
acadêmicos e ponto de partida para experiências futuras.
Objetivos: Instigar a pesquisa e a aprendizagem sobre uma determinada
doença, relacionando com todas as disciplinas ministradas no curso até o
quarto período.

Professor Responsável: Prof. Gonzalo Ogliari Dal Forno e demais
professores do quarto período do curso de Biomedicina.

Carga Horária Total: 15 horas

Cronograma de atividades realizadas:
Data

Atividade

Outubro/2016

Seminário

Acadêmicos Participantes: Todos os períodos do curso de Biomedicina,
com participação do Quarto período que realiza a apresentação dos
seminários.

