
 

 

Resolução 45/2017 
 
 

“Dispõe sobre o Evento “Café com conhecimento- Edição 
2017” do curso de Nutrição da Faculdade Campo Real. 

 

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 “Café com Conhecimento- Edição 2017, sob coordenação da 
professora Me. Simone Carla Benincá, tendo como objetivo promover discussões 
cientificas aprofundadas instigadas por apresentações que fizeram uso das 
metodologias ativas, embasados nos temas das patologias do trato gastrintestinal 
inferior, com ênfase na fisiopatologia e dietoterapia aplicada, 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 

1 IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO 

1.1 Nome do evento: “Café com conhecimento – Edição 2017” 

1.2 Órgão Executor: Nutrição Campo Real 

1.3 Professor/Funcionário Coordenador: Simone Carla Benincá 

1.4 Comissão Organizadora: Simone Carla Benincá 

1.5 Local de Realização: Faculdade Campo Real 

1.6 Justificativa:  

 

As patologias do trato gastrintestinal inferior requerem conhecimento e dinamismo na 

prática clínica. E o uso das metodologias ativas na educação em saúde é uma ferramenta útil 

para refletir sobre as ações e construir um novo conhecimento a partir das experiências 

adquiridas.  

1.7 Objetivos do Evento: 

Promover discussões cientificas aprofundadas instigadas por apresentações que fizeram uso 

das metodologias ativas. 

Os temas abordados referem-se as patologias do trato gastrintestinal inferior, com ênfase na 

fisiopatologia e dietoterapia aplica.  

  

2 CARACTERÍSTICAS DO EVENTO 

2.1 Carga horária total: 10h 

2.2 Público-Alvo: Acadêmicos do quinto período de Nutrição 

2.3 Periodicidade: Atividade única 



 

 

2.4 Período de funcionamento: 07/06/17 

2.5 Número de vagas: 41 

2.6 Taxa de inscrição: R$ 0,00 

2.7 Sistema de avaliação: Uso de metodologias ativas e profundidade cientifica dos temas 

discutidos 

2.8 Cronograma de atividades 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES 

07/06/17 19h – 22h40 Apresentação de forma lúdica, fazendo uso das 

metodologias ativas, das patologias relacionadas ao 

trato gastrintestinal inferior, destacando a 

fisiopatologia e dietoterapia aplicada.  

 

3 IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR COORDENADOR: 

3.1 Nome: Simone Carla Benincá 

3.2 Maior titulação: Mestre 

3.3 Cargo: Docente Ensino Superior  

4 CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES DO EVENTO 

Acadêmicos do curso de Nutrição da Faculdade Campo Real 

5 ORÇAMENTO 

5.1 Orçamento: 

O evento não possuirá arrecadação, pois as inscrições serão gratuitas. 

 

5.2 Despesas: 

As despesas referente a aquisição dos materiais necessários para confecção serão 

custeadas por recurso próprio dos participantes. 

 

Termos em que, requer a aprovação do presente projeto. 


