
 
São Paulo, 12 de abril de 2010. 

 

Ref: Oficina de Aprofundamento FNEPAS 

 

Prezado colega, 

 

É com satisfação que entramos em contato para convidá-lo para participar da oficina de 

aprofundamento do Fórum Nacional de Profissões da Área da Saúde – FNEPAS. 

“Integração Curricular e Formação para o Trabalho em Equipe” 

 

A oficina acontecerá nos dias 6 e 7 de maio de 2010 na Pontifica Universidade Católica de 

Campinas – PUC-CAMP, Centro de Ciências da Vida. Campus II: Anfiteatro Monsenhor 

Salim, Avenida John Boyd Dunlop, S/N. Jardim Ipaussurama. Campinas, SP, CEP 

13059-900. 

Para sua participação solicitamos que sua inscrição seja enviada até o dia 30/04/2010 

para o e-mail oficinasp2010@gmail.com . O envio do resumo de trabalhos, relacionados à 

temática do evento, para apresentação na forma de pôster dialogado pode ser encaminhado 

para o mesmo e-mail até o dia 26/04/2010 (ver instruções em anexo). 

A programação da oficina coletiva FNEPAS segue em anexo. Pedimos a gentileza de 

divulgar amplamente o convite em sua instituição e parceiros da mesma 

(docentes/discentes/gestores/profissionais da saúde/usuários). 

 

O FNEPAS é composto pelas seguintes entidades: Associação Brasileira de Educação 

Médica (ABEM), Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), Associação Brasileira de 

Ensino Odontológico (ABENO), Associação Brasileira de Ensino de Fisioterapia (ABENFISIO), 

Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEP), Associação Brasileira de Ensino e 

Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS), Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia (SBFa), Rede 

Nacional de Ensino em Terapia Ocupacional (RENETO), Rede UNIDA, Associação Brasileira 

de Hospitais Universitários e de Ensino (ABRAHUE) e Associação Brasileira de Pós-Graduação 

em Saúde Coletiva (ABRASCO), Associação Brasileira de Ensino Farmacêutico (ABENFAR), 



 
Associação Brasileira de Educação em Nutrição (ABENUT). O Fórum Nacional de Educação 

das Profissões na Área de Saúde – FNEPAS, criado em 2004, tem como principal objetivo 

contribuir para o processo de mudança na graduação e, nesta fase, de seu projeto se propõe a 

realizar oficinas de aprofundamento em temáticas prioritárias. 

 

Para que você possa conhecer melhor o projeto, recomendamos a visita ao site 

http://www.fnepas.org.br/ 

 

Desde já agradecemos sua disponibilidade e presença e reiteramos os protestos de 

estima e consideração. 

Atenciosamente, 

 

 

Organização: ABEP, ABEn, SBFa, ABENFAR, RENETO 

Realização: FNEPAS 


