
Ato de nomeação nº24/2018 

 
 

“Nomeia a Coordenadora do Projeto de 
Extensão – Biomoleque Real, a docente 
Fernanda Viero Dias, do Colegiado do Curso 
de Biomedicina 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: 

 
 

Art. 1º Nomear a docente Fernanda Viero Dias, do Colegiado do Curso de 
Biomedicina da Faculdade Campo Real, o (a) coordenadora (a) do Projeto de Extensão 
Biomoleque Real, portadora do RG nº 9075814419 e do CPF/MF nº  982.087.050-04. 

 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor a partir da presente data. 

Art. 3º Ratificam-se atos realizados anteriormente 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

 
                        
 
                         Faculdade Campo Real, aos 12 dias do mês de maio de dois mil e dezoito. 
 
 

Edson Aires da Silva 
Diretor Geral 

  



   

PROPOSTA DE EVENTO 

 
 

I. IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO 

 

1.1 Nome do projeto: “Biomoleque Real”. 

1.2 Órgão Executor: Faculdade Campo Real 

1.3 Professor/Funcionário Coordenador: Fernanda Viero Dias 

1.4 Local de Realização: Colégios de Guarapuava e Região. 

1.5 Justificativa: 

O presente Projeto surgiu como uma forma de aproximar os acadêmicos do Curso de 

Biomedicina à comunidade das escolas municipais e estaduais de Guarapuava e região, 

com o intuito de promover a saúde e a higiene nas escolas, atuando de forma conjunta 

com as ações já desenvolvidas pelos professores destas instituições. Além disso, o 

projeto visa proporcionar aos acadêmicos a aproximação com a realidade social de onde 

estão inseridos para que tais experiências auxiliem na formação do futuro profissional. 

O Biomolque Real é desenvolvido pelos acadêmicos interessados do Curso de 

Biomedicina da Faculdade Campo Real, sendo formado um grupo de participantes 

anual, com a supervisão dos professores envolvidos no Projeto. Os acadêmicos 

envolvidos, ao concluir sua participação no Projeto, recebem horas complementares e 

sociais. 

Temas como higiene e preservação da saúde e do corpo são importantes para o 

desenvolvimento de hábitos que garantam o bem estar dos indivíduos. É muito 

importante que os acadêmicos tenham o contato com a comunidade externa e possam 

interagir disseminando o conhecimento construído durante as disciplinas do curso, bem 

como perceberem a realidade local de onde estão inseridos, a qual futuramente irão atuar 

como profissionais. 

 
1.6 Objetivos do Evento: 

Objetivo Geral: 

 

• Disseminar conhecimento e informações sobre higiene e cuidados com a saúde e o 

corpo nas escolas municipais e estaduais de Guarapuava e região. 

Objetivos Específicos: 

 

• Realizar palestras, rodas de conversa, oficinas, teatros sobre higiene e saúde; 



• Sensibilizar os alunos das escolas participantes do projeto da importância da higiene, 

saúde e cuidados com o corpo; 

• Estimular as boas práticas de higiene; 

• Abordar temas como DST, gravidez na adolescência, parasitoses, etc. 

• Promover a disseminação do conhecimento. 

 
II. CARACTERÍSTICAS DO EVENTO 

2.1 Carga horária total: 4 horas semanais. 

2.2 Público-Alvo: Acadêmicos do curso de Biomedicina. 

2.3 Periodicidade: anual 

2.4 Número de vagas: 10 vagas 

2.5 Taxa de inscrição: não há. 

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

atividades. 

 

 

III. IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR COORDENADOR: 

3.1 Nome: Fernanda Viero Dias 

3.2 Maior titulação: Mestre 

3.3 Cargo: Docente do curso de Biomedicina 

 
 

 

IV. ORÇAMENTO 

 

Finalidade Valor 

Deslocamento (combustível) R$ 200,00 

Resma de papel R$ 100,00 

Materiais de escritório (cola, tesoura, etc.) R$ 100,00 

Total R$ 400,00 

 


