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EVENTOS Workshop de Integração 
Docente 

Atualidades em 
Nutrição Clínica: EMTN 

VI Encontro de 
formação do curso de 
Pedagogia: aprimorando 
as relações entre 
docentes e tutores 

Atualidades em 
Pediatria: Microbioma 
em pediatria 

Aula Inaugural do Curso 
de Pedagogia 

Aula Magna 

A arte do Carisma 

Sono, saúde e sociedade 

I Encontro sobre 
comportamento 
Alimentar 

I Conferência Camiliana 
da Mulher 

Simpósio 
Multiprofissional 
Aplicado à doenças 
crônicas 

Workshop de 
Alimentação Funcional e 
compostos bioativos 

SIPAT 2019 

III Fórum de Inclusão do 
curso de Pedagogia 

II Conferência em 
Nutrição Esportiva 

Fórum Dieta 
Vegetariana e suas 
implicações para 
gestantes, lactantes, 
lactentes e crianças 

IX Simpósio de 
Biomedicina 

VI Encontro de 
Atualização em 
Fisioterapia 

Semana da Enfermagem 

Grupo de Estudo e 
discussão sobre 
Vegetarianismo 

I Fórum Atuação em 
Núcleos de 
Acessibilidade 
Pedagógica 

Congresso Atuação 
Multiprofissional no 
esporte de alto 
rendimento 

EXPOEnf 

Colação de Grau 2019-1, 

CURSOS DE EXTENSÃO  Atualização  em 
ventilação Mecânica - 
Modos Básicos e 
avançados (até março) 

Administração e gestão 
em fisioterapia (até 
abril) 

Anatomia palpatória 
(até junho) 

Metodologia Analítica 
Aplicada à Saúde: da 
Pesquisa ao Resultado 
(até junho) 

Aperfeiçoamento 
Teórico-Prático em 
Hematologia – 

Desenvolvimento 
psicomotor no contexto 
da ludicidade: teoria e 
prática 

Rotulagem de Alimentos 
Embalados 

Cálculo e diluição de 
medicamentos (até 
maio) 

Neo Transtornos 
Alimentares (TAs), o que 
você precisa saber sobre 

Atuação da Fisioterapia 
em Dor Pélvica Crônica  

Curso de iniciação em 
hemostasia – Conceitos 
e Prática (até junho) 

Atuação do nutricionista 
no varejo de alimentos 

Defesa pessoal para 
mulheres (até junho) 

Conhecendo as práticas 
integrativas e 
complementares em 

Raciocínio Clínico 
aplicado a clínica 
médica e cirúrgica 

Curso Livre de 
Neonatologia 

Primeiros Socorros 

Centro Cirúrgico e 
Central de Material e 
Esterilização 



 

 

Citomorfologia (até 
junho) 

Bioquímica e Biologia 
Molecular no Exercício 
Físico 

Dietas da moda: 
evidências científicas e 
implicações para a 
saúde (até abril) 

Eventos – Arte e 
Organização (até abril) 

Cálculo e diluição de 
medicamentos (até 
abril) 

Comer Intuitivo: 
Introdução à abordagem 
inovadora para a prática 
clínica e saúde coletiva 

Perdas irreparáveis: 
experiências de luto em 
diversos contextos de 
vida e de morte 
pensadas a partir da 
Psicologia e da 
Psicanálise (até maio) 

Alfabetização, 
letramento e 
matemática nos anos 
iniciais do ensino 
fundamental (até junho) 

Educação Infantil: 
Cultura, Arte e 
Movimento (até junho) 

ortorexia Nervosa e 
outros TAs? 

Técnicas Projetivas na 
Avaliação Psicológica 
(até maio) 

Obesidade e doenças e 
crônicas: da biologia 
molecular à prescrição 
dietética 

A biblioterapia e sua 
função humanizadora e 
terapêutica (até junho) 

A humanização na 
saúde: do processo 
perceptivo ao uso de 
recursos expressivos 
(até junho) 

Centro Cirúrgico e 
Central de Material e 
Esterilização 

Técnicas de curativos 
em feridas 

Cálculos de 
medicamentos e 
farmacologia 

Excel Básico 

saúde: acupuntura, 
florais, reike e 
cromoterapia 

Abordagem de 
Enfermagem ao 
paciente com 
sofrimento psíquico nos 
diversos ambientes 

Raciocínio Clínico 
aplicado a clínica 
médica e cirúrgica 

Reprodução Humana 
Assistida: Atendimento 
aos casais e 
procedimentos 
laboratoriais (até junho) 

A influência do sono na 
composição corporal, 
comportamento e 
consumo alimentar 

Nutrição e exercício 
físico aplicados ao 
envelhecimento (até 
junho) 

Avaliação e Tratamento 
de Feridas (até junho) 

Terapia intravenosa 

Oficina de Artesanato 
Sustentável 

Primeiros Socorros 



 

 

A pesquisa no trabalho 
de conclusão de curso 
(até maio) 

Os espaços de saúde 
sob a perspectiva da 
humanização 

Cálculos de 
medicamentos e 
farmacologia 

Práticas Corporais 
Chinesas (até maio) 

Técnicas de curativos 
em feridas 

Terapia intravenosa 

Faturamento Hospitalar 
e Práticas de Contas 
Médicas 

Cálculos de 
medicamentos e 
farmacologia 

Segurança do Paciente: 
gestão do risco clínico e 
o impacto na percepção 
da qualidade 

Programa 5Rs Ação Placar (durante 
todo o semestre); 

Ação descarte correto 
nas áreas comuns 
(durante todo o 
semestre); 

Ação descarte correto 
na sala dos professores 
(durante todo o 
semestre); 

Ação de verão (inicio). 

Ação O nome do 
mascote (inicio); 

Treinamento Equipe de 
conservação e Higiene 
PROMOVE). 

Treinamento Equipe de 
Conservação e Higiene 
(Pompéia e Ipiranga); 

Treinamento de 
conscientização para 
locatários (Pompéia e 
Ipiranga); 

Dia mundial da água; 

Ação O nome do 
mascote (término); 

Ação de verão 
(término). 

  Dia mundial do meio 
ambiente 

Programa Saúde para 
todos 

Ação de verão (inicio). Ação Higiene bucal para 
Equipe de conservação 
e higiene (PROMOVE). 

Ação de verão 
(termino); 

Dia mundial da saúde. Dia do desafio; Dia da imunização. 



 

 

Ação Higiene bucal 
(PROMOVE) – para 
público externo. 

Ação Entendendo nosso 
metabolismo. 

Programa Integração 
discente 

Agenda cultural 
(durante o semestre 
todo). 

Recepção de intercursos 
de integrantes 

Reunião de intercursos 
(atléticas); 

Aula magna. 

Dia das boas ações; 

Dia do livro; 

Dia mundial da saúde 
(mesa redonda com as 
ligas acadêmicas). 

Dia do desafio.  

Programa Extensionista 
camiliano 

  Escola de extensionista 
camiliano (inicio) – 2º 
edição. 

Fique ligado!  Escola de extensionista 
camiliano (termino) – 2º 
edição. 

Programa do idoso       

 


