
 

Oficina de aprofundamento FNEPAS 

Integração curricular e formação para o trabalho em equipe 

 

Data: 6 e 7 de maio de 2010 

 

Local: Pontifica Universidade Católica de Campinas – PUC-Campinas, Centro de 

Ciências da Vida. Campus II: Anfiteatro Monsenhor Salim, Avenida John Boyd 

Dunlop, S/N. Jardim Ipaussurama. Campinas, SP, CEP 13059-900. 

 

Contato e inscrição: Enviar ficha de inscrição em anexo para o e-mail 

oficinasp2010@gmail.com . 

 

Envio de trabalhos: 

Para sua a seleção de trabalhos solicitamos que envie até o dia 30/04/2010 o 

arquivo do seu trabalho no formato Word (resumo) para o e-mail 

oficinasp2010@gmail.com . A formatação do resumo deverá ser feita em Word e 

deverá ter um mínimo de 300 e um máximo de 500 palavras. Não poderá conter 

gráficos, tabelas ou imagens. A apresentação do resumo deverá ser formatada com 

fonte Arial, 12, com título e autores em negrito. O tamanho do pôster não deve 

exceder as dimensões, 90cm (largura) por 120cm (altura). Os apresentadores 

devem estar presentes durante toda a sessão. A resposta da seleção de trabalhos 

era encaminhada por e-mail até 02/05/2010. 

 



Programação: 

 

06/05/2010 

 

8h - Recepção de distribuição de materiais 

 

9h - Abertura do evento 

 

9h30min às 10h30min – Mesa Redonda: Integração curricular e formação para o 

trabalho em equipe 

Nildo Alves Batista - UNIFESP 

Maria Alice Amorim Garcia - PUC-Campinas 

 

10h 30min – 11h – Coffee Break 

 

11h - 13h - Grupos de trabalho 

 

13h – 14h30min - Almoço 

 

14h30min às 16h - Grupos de trabalho 

 

16h – 17h A formação dos profissionais da saúde: trabalho em equipe e apoio 

matricial 

Gastão Wagner de Sousa Campos, UNICAMP 



07/05/2010 

 

9h às 11h – Painel - Integração curricular e trabalho e em equipe 

Políticas Estratégicas em Educação na Saúde: integração curricular e trabalho e 

equipe 

Edinalva Neves Nascimento – DEGES/SGTES/MS 

Estado de arte e desafios para a integração curricular e trabalho em equipe 

Marina Peduzzi – USP 

Humanização e formação para o trabalho em equipe 

Serafim Barbosa Santos Filho – PNH/MS 

 

11h - 11h30min – Coffee Break 

 

11h30min às 13h - Amostra dialogada dos Pôsteres 

 

14h30min às 16h – Grupos de trabalho - Fechamento 

 

16h30min às 17h30min - Plenária - Apresentação dos trabalhos dos grupos e 

fechamento 

 


