
 

 

Resolução 26/2017 
 
 

“Dispõe sobre o evento ““IV Seminário Regional de 
Aleitamento Materno “Amor que não cabe no peito”, 
parceria entre os Cursos de Nutrição e Enfermagem da 
Faculdade Campo Real e Comitê Municipal de Aleitamento 
Materno” 

 

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

Aprovar o evento “IV Seminário Regional de Aleitamento Materno “Amor que não 
cabe no peito”, parceria entre os Cursos de Nutrição e Enfermagem da Faculdade 
Campo Real e Comitê Municipal de Aleitamento Materno”, sob coordenação das 
Profs. Me. Patrícia Chiconatto e Selma Assumpção Dias, tendo como objetivo 
informar acadêmicos, profissionais de saúde e público em geral sobre a temática do 
aleitamento materno, além de apoiar rotinas de serviços que promovam o 
aleitamento materno e promover a atualização de profissionais de saúde, acadêmicos 
de cursos da saúde e pessoas que realizam trabalhos educativos com gestantes e 
puérperas, totalizando 10 (dez) horas. 
 

 
Esta resolução entra em vigor a partir da presente data. 
 
Ratificam-se atos realizados anteriormente, 
 
Revogam-se as disposições em contrário.  
 
 

Faculdade Campo Real, aos 25 dias de mês de abril de 2017. 
 
 
 

 
 
 
 
 

    Edson Aires da Silva 
    Diretor Geral 

 

 



 

 

 

PROPOSTA DE EVENTO 

 

I. IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO 

1.1 Nome do evento: “IV Seminário Regional de Aleitamento Materno “Amor 

que não cabe no peito”  

 

1.2 Órgão Executor:  Colegiado de Nutrição e Comitê Municipal de Aleitamento 

Materno 

 
1.3 Professor/Funcionário Coordenador: Patrícia Chiconatto  

 

1.4 Comissão Organizadora: Colegiado de Nutrição e Comitê  Municipal de 

Aleitamento Materno 

1.5 Local de Realização: Faculdade Campo Real 

1.6 Justificativa:  

Na área da Saúde, destaca-se o Programa “Saúde Integral”, germinado em 

2012, mas fortaleceu-se em 2013, após a inauguração da RealClin, a clínica 

multidisciplinar e interprofissional da área da saúde. O programa em questão busca 

fomentar a elaboração de projetos que permitam a construção (e não só a 

reprodução) do conhecimento por meio de práticas extensionistas do curso de 

Nutrição, com cunho de caráter social e de contribuir com a comunidade oferecendo 

serviços de qualidade, visando à saúde dos indivíduos e a informação adequada sobre 

hábitos alimentares, contemplando o tripé ensino, pesquisa e extensão. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade Campo Real prevê 

atividades extensionistas, bem como a Instituição de Ensino Superior (IES) irá 

buscar o estreitamento das relações academia-comunidade. As ações extensionistas 

aproximam a IES às necessidade de serviço da sociedade, buscando nela informações 

para rever suas práticas e melhorar seu aporte de iniciação à pesquisa e ensino, 

devolvendo à sociedade novas formas de tratar os problemas que já existiam e 

também dar suporte para aqueles que por ventura vierem a existir.  



 

 

O foco atual da extensão é o enfrentamento de problemas sociais e a 

melhoria do processo de ensino-aprendizagem em sua totalidade, ou seja, a IES há 

alguns anos somou aos eventos e à prestação de serviços, programas constantes de 

extensão que abrigam diversos projetos, cursos e eventos, enfrentando assim 

problemas micro e macro sociais, sejam eles preexistentes na constituição do 

contexto local, sejam problemas novos que surgem por conta da velocidade social 

que torna cada dia mais instável. 

Diante do exposto, o curso de Nutrição busca estreitar as relações academia-

comunidade mediante o Seminário Regional de Aleitamento Materno é organizado a 

cada dois anos pelo Comitê Municipal de Aleitamento Materno de Guarapuava, por 

meio da Secretaria de Saúde. Em sua quarta edição, o tema principal é “Hospital 

Amigo da Criança”.  O Seminário Regional receberá profissionais de saúde da rede 

pública de Guarapuava e de municípios da região, profissionais de saúde da rede 

privada, acadêmicos, líderes da Pastoral da Criança e profissionais que trabalham nos 

centros de educação infantil do Guarapuava. 

O evento também conta com a parceria  da Prefeitura de Guarapuava, 5ª 

Regional de Saúde, Hospital São Vicente, Instituto Virmond, Hospital Semmelweis, 

Unicentro, Faculdade Campo Real, Faculdade Guairacá, Pastoral da Criança e 

entidades que promovem e incentivam trabalhos sociais e educacionais. 

 

 

1.7 Objetivos do Evento:  

Informar acadêmicos,profissionais de saúde e público em geral sobre a 

temática do aleitamento materno; 

Apoiar rotinas de serviços que promovam o aleitamento materno; 

 Promover a atualização de profissionais de saúde, acadêmicos de cursos da 

saúde e pessoas que realizam trabalhos educativos com gestantes e puérperas. 

 

II. CARACTERÍSTICAS DO EVENTO 

2.1 Carga horária total: 10 

2.2 Público-Alvo: acadêmicos, profissionais de saúde e público em geral 

2.3 Periodicidade: bienal 

2.4 Período de funcionamento: fevereiro a agosto/2017 



 

 

2.5 Número de vagas: 240 vagas 

2.6 Taxa de inscrição: isento 

2.7 Sistema de avaliação: Assinatura de lista de presença e desenvolvimento das 

atividades 

2.8 Cronograma de atividades:  

 

PROGRAMAÇÃO IV Seminário de Aleitamento Materno 

TEMA- AMOR QUE NÃO CABE NO PEITO 

DIA: 09/08/2017 (quarta-feira) 

Local: Salão Nobre Faculdade Campo Real 

Horário Tema Palestrante Informações palestrante 

8:00 - 9:00 Credenciamento dos participantes, Fixação dos pôsteres com os trabalhos aprovados e café 
da manhã 

9:00 - 9:30 Abertura do evento com composição de mesa de autoridades 

9:30 - 10:30 Palestra de Abertura 
"Passos para 
implantação do Hospital 
Amigo da Criança" 

Cibele  
Domingues 
Prado da Luz 

Enfermeira 
Divisão de Atenção à Saúde da Criança e do 

Adolescente  

Departamento de Atenção Primária à Saúde  
Superintendência de Atenção a Saúde  
Secretaria de Estado da Saúde do Paraná  

10:30 - 11:30 Relato de experiência de 
um Hospital Amigo da 
Criança –Hospital Bairro 
Novo 

Camila Carla 
Paula Leite 

EnfermeiraNeonatologista 

11:30 - 12:00 Espaço para perguntas aos palestrantes 

12:00 - 13:30 Intervalo para almoço 

13:30 - 14:30 Relatos do Hospital São 
Vicente de Paulo e 
Instituto Virmond sobre 
a implantação do 
Hospital Amigo da 
Criança e da Mulher - 
Onde estamos?  

 

Caroline Camargo Graça (Enfermeira Obstétrica) e Cibele 
Marochi (Enfermeira) do Hospital São Vicente 

Dra Anelise Virmond  (Ginecologista e Obstetra), 
DraLisianeStroparo  (Neonatologista e pediatra), Kassieyne 
Rocha Tozatti (Fisioterapeuta Obstetra) e Dirleia Aparecida 
Dolinski  (Enfermeira da Maternidade) do Instituto Virmond 

14:30 - 15:00 Intervalo para visitação 
aos pôsteres com os 
trabalhos aprovados 
(presença obrigatória de 

 



 

 

pelo menos um autor do 
trabalho) 

15:00 - 16:30 

OFICINAS 

Mães com patologias 
que contra-indicam a 
amamentação 

Dietas especiais 

Psicóloga Priscila Ferreira Fortini – SAE. 

 

Nutricionista Fernanda SpyraDal’Maz – SMS 

Prematuros e 
amamentação 

Enfermeira Angélica Tumelero – HSV – UTI Neo 

Indigenas e 
amamentação 

 

Quilombolas e 
amamentação 

Carcerárias e 
amamentação 

Daniela Cordeiro de Siqueira 
Enfermeira Polo Base DSEI Guarapuava 
Paula Regina Jensen 
Enfermeira Polo Base DSEI Guarapuava 

SraZélia Siqueira Ribeiro - quilombola e integrante da Pastoral da 
Criança 

SraFernanda de Araújo Bugai - Assessora Jurídica da Vara de 
Execuções Penais de Guarapuava 

Mães de alérgicos 
(APLV) 

Professora Daniele Gonçalves Vieira – Unicentro – Nutrição 

Parto Humanizado Enfermeira Cristiane MorminoKuster – Faculdade Campo Real. 

Dependentes químicas e 
amamentação 

Medicamentos e 
amamentação 

Enfermeira Ivani MorminoKuster – CAPS AD 

 

Dra Ana Francine Sansana Marques – Psiquiatra 

Incentivo do 
aleitamento materno nas 
creches 

SraElideteZanardiniHofius e Sra Jaqueline dos Santos Rodrigues  

Secretaria Municipal de Educação – Curitiba 

Departamento de Educação Infantil 

Uso de complemento. 
Quando usar? 

Nutricionista Marcela Magro – SMS 

16:30 - 17:00 Café de encerramento do evento 

 

III. IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR COORDENADOR: 

3.1 Nome: Patrícia Chiconatto  

3.2 Maior titulação: Mestre 

3.3 Cargo: Coordenadora do curso de Nutrição 

 

IV. CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES DO EVENTO 

Acadêmicos de Nutrição e comunidade em geral. 

 



 

 

V. ORÇAMENTO 

O evento terá suas despesas custeadas pelas instâncias organizadoras. 

 

 

Termos em que, requer a aprovação do presente projeto. 

 

  

 

 


