Resolução n.18/2018
“Dispõe sobre o Evento “V Simpósio Integrado em Saúde, com o

tema: Políticas Públicas e Interdisciplinaridade na
Atenção à Saúde da Faculdade Campo Real, na data de 21 a
25 de maio de 2018”.

O Diretor Geral da Faculdade Campo Real, mantida pela UB Campo Real Educacional S.A.,
no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o evento “V Simpósio Integrado de Saúde com o tema: Políticas Públicas
e Interdisciplinaridade na Atenção à Saúde da Faculdade Campo Real, buscando informar
acadêmicos, profissionais de saúde e público em geral sobre a temática, além de apoiar
rotinas de serviços que promovam o empreendedorismo em saúde e promover a atualização
de profissionais de saúde, acadêmicos de cursos da saúde, totalizando 20 (vinte) horas.
Art. 2º Esta resolução tem efeitos a partir de 14 de maio de 2018.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Faculdade Campo Real, aos 20 dias de mês de junho de 2018.

Edson Aires da Silva
Diretor Geral

PROPOSTA DE EVENTO
I.

IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO

1.1 Nome do evento: “V Simpósio Integrado com o tema: Políticas Públicas e
Interdisciplinaridade na Atenção à Saúde”
1.2 Órgão Executor: Faculdade Campo Real
1.3 Professor/Funcionário Coordenador: Coordenadores dos cursos da Saúde
1.4 Comissão Organizadora:
• Professores:
• Ana Bela dos Santos
• Patrícia Chiconatto
• Patricia Grube dos Santos de Lima
• Selma Assumpção Dias
• Valéria Miranda Avanzi
• Acadêmicos:
• Ana Esther Tussolini Marcon
• Bruna Vitoria Araújo
• Camila Camini
• Carina Demenjon de Oliveira
• Caroline das Neves Taborda
• Dayane de Paula Repukna
• Daiara Sabrina Banaczeski
• Eduarda Reiner de Lima
• Eliane de Fátima Gumiero
• Gabriele Lindner Vieira
• Gabrielle Petranhski Caldas
• Gustavo Porfírio Bianchinni
• Hércules Ivan Waligura
• Iara Godofredo
• Isabella Maciel Jenczmionki
• Isabella Scharam Ribas
• João Roberto de Melo Kaminski
• Júnior Niehues
• Kelvin Frederico Neumann dos Santos
• Larine de Lara
• Leonardo Moreira dos Santos
• Luana Cristina Guedes Nunes

•
•
•

Luiz Henrique Techy
Mariana Luisa Galvão
Mirian Roecker Stipa

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, os cursos da Saúde da Faculdade Campo Real buscam estreitar as
relações academia-comunidade mediante o V SIS. Em sua quinta edição, o tema principal
consiste em “Políticas Públicas e Interdisciplinaridade na Atenção à Saúde”.
1.7 Objetivos do Evento:
Informar acadêmicos, profissionais de saúde e público em geral sobre a temática da
interdisciplinaridade, empreendedorismo e inovação tecnológica em Saúde;

Promover a atualização de profissionais de saúde, acadêmicos de cursos da saúde e
pessoas que realizam trabalhos na área.
II. CARACTERÍSTICAS DO EVENTO
2.1 Carga horária total: 20
2.2 Público-Alvo: acadêmicos, profissionais de saúde e público em geral
2.3 Periodicidade: anual
2.4 Número de vagas: 1000 vagas
2.5 Taxa de inscrição: conforme modalidade (acadêmicos, egressos e profissionais).
2.6 Sistema de avaliação: Assinatura de lista de presença e desenvolvimento das
atividades.

III. IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR COORDENADOR:
3.1 Nome: Valéria Miranda Avanzi
3.2 Maior titulação: Mestre
3.3 Cargo: Coordenadora do curso de Biomedicina
IV. CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES DO EVENTO
Acadêmicos dos cursos da área da saúde e afins e comunidade em geral.
V. ORÇAMENTO
O evento terá suas despesas custeadas pelas instâncias organizadoras. Termos em que,
requer a aprovação do presente projeto.

