Resolução n.º 17/2018
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 2018.
Art. 1º – A organização do evento será composta pelos seguintes membros:
Colegiado do curso de Biomedicina
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 – Esta Resolução entra em vigor a partir da presente data.
Faculdade Campo Real, 20 de junho de 2018.

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:
Colegiado do curso de Biomedicina.
1.5 Local de Realização:
FACULDADE CAMPO REAL
1.6 Justificativa:
A realização de eventos no curso de Biomedicina tem sua justificativa no Projeto
Pedagógico Curso. Procura-se fornecer condições aos acadêmicos de terem contato com
o mundo laboratorial, para além da sala de aula, proporcionando-lhes a participação em
palestras, minicursos, seminários e discussões sobre temas relevantes e atuais na própria
instituição. Ademais, com atividades desta espécie visamos cumprir e dar condições de
cumprimento aos objetivos do curso, formando o profissional egresso desejado. Além de
auxiliar na formação de indivíduos reflexivos, participativos e atuantes, a fim de que
possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população local e regional.
1.7 Objetivos do Evento:
• Possibilitar aos acadêmicos uma visão interdisciplinar do Curso;
• Promover o conhecimento em diferentes áreas de atuação do Curso;
• Oportunizar momentos de discussão, análises, construção crítica, elaboração escrita e
oral aos acadêmicos;
• Estimular à pesquisa de materiais atuais e disseminar informações aos demais
acadêmicos;
• Contribuir para o conhecimento e aprendizado dos acadêmicos.
2 CARACTERÍSTICAS DO EVENTO
2.1 Carga horária total:
A carga horária total do evento será de 16h.
2.2 Público-Alvo:

Acadêmicos da graduação e da pós-graduação, egressos, profissionais da saúde,
comunidade local e regional em geral.
2.3 Periodicidade:
O evento é realizado anualmente, dependendo do calendário acadêmico.
2.4 Número de vagas:
Variável de acordo com a atividade.
2.5 Taxa de inscrição:
Isento.
2.6 Sistema de avaliação:
A avaliação se dá pelo trabalho teórico e apresentação.
2.7 Cronograma de atividades:
O cronograma de atividades é divulgado anualmente.
3 IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR COORDENADOR:
3.1 Nome: Valéria Miranda Avanzi
3.2 Maior titulação: Mestre
3.3 Cargo: Coordenadora do Curso de Biomedicina
4 CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES DO EVENTO
Os participantes serão alunos do quarto período do curso.
5 ORÇAMENTO
Isento.

