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DESCRIÇÃO
Registro
200371
Revisão
07/11/2014
Status
Ativo
Título
CICLO DE DEBATES E MOSTRA DE PRODUÇÃO ACADÊMICA - DESAFIOS E ATUALIDADES NA FISIOTERAPIA NA
ASSISTÊNCIA DOMICILIAR.
Data de início
13/10/2014
Previsão de término
13/10/2014
Data de aprovação pelo Órgão Competente
30/09/2014
Órgão Competente
Câmara Departamental
Ano da primeira apresentação
Unidade
Centro de Ciências da Saúde
Departamento
Departamento de Educação Integrada em Saúde
Caracterização
Ciclo de debates
Programa vinculado
SEM VÍNCULO
Projeto vinculado
SEM VÍNCULO
Principal Área Temática de Extensão
Saúde
Área Temática de Extensão Afim
NÃO POSSUI
Linha de Extensão
Saúde Humana
Grande Área do Conhecimento
Ciências da Saúde
Bolsa PBEXT
0
Bolsa Externa
0
Desejo vincular ação de extensão à concorrência de bolsa
Não
Palavras-chave
Fisioterapia, atualidades, desafios, produção acadêmica
Apresentação e justificativa
A Fisioterapia é uma profissão da área da saúde que comemora sua regulamentação no Brasil no dia 13 de outubro. Momento
em que comemoramos uma série de avanços nas esferas técnicas e científicas, bem como refletimos sobre os desafios
contemporâneos a serem enfrentados no âmbito da saúde e da Fisioterapia. O evento propõe a criação de um espaço de troca
de experiências entre profissionais renomados das áreas de atuação no campo da fisioterapia, acadêmicos e docentes deste
curso na universidade. Para tanto contaremos com palestras, rodas de debate e apresentação dos trabalhos científicos
produzidos pelos alunos e docentes do curso de Fisioterapia, nas modalidades tema livre e posteres.
Neste ano, o eixo temático do evento será a Fisioterapia na assistência domiciliar - avanços e desafios.
Objetivos gerais
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- Fomentar a reflexão e discussão acerca dos avanços e desafios no campo da Fisioterapia.
Objetivos específicos
- Promover a integração de ações e saberes entre os profissionais, acadêmicos e docentes do curso de Fisioterapia da UFES;
- Estimular a produção científica no curso de Fisioterapia na UFES desde os períodos iniciais da formação acadêmica.
Metodologia
O evento será realizado no dia 13 de outubro de 2014, no Auditório do Edifício Rosa Maria do Rego Paranhos (Elefante Branco),
CCS/UFES no período de 08:00 às 17:00.
No período da manhã contaremos com duas palestras, uma mesa redonda e apresentação de seis temas livres selecionados
pela comissão científica do evento. No período da tarde teremos duas palestras, a apresentação de um tema livre e dos trabalhos
selecionados na modalidade pôster. Na sequência teremos a avaliação dos trabalhos apresentados nas duas modalidades e a
premiação dos melhores trabalhos com certificado de menção honrosa.
Forma de avaliação da ação de Extensão
O evento será avaliado por meio de uma enquete que será respondida pelos participantes ao final do evento.
Site
Origem do público-alvo
Interno
Caracterização do público-alvo
O público alvo são os acadêmicos e docentes do curso de Fisioterapia da UFES.
Captação por edital de fomento
Não
Articulado com política pública
Não
Plano de atividades previstas
A duração do evento será de 08:00 às 17:00.
Teremos palestras e debates, por meio de uma mesa redonda; apresentação de trabalhos científicos na modalidade tema-livre e
posteres, a oferta de dois minicursos e a premiação dos melhores trabalhos acadêmicos com certificado de menção honrosa.
Plano de acompanhamento e orientação
O evento será monitorado durante toda sua extensão pelos membros da comissão organizadora.
Processo de avaliação
O evento será avaliado por pesquisa de opinião acerca dos pontos positivos e dos pontos que necessitam ser aprimorados na
organização do mesmo.
Infra-estrutura física
Auditório do Prédio Elefante Branco - Centro das Ciências da Saúde
Início da inscrição
13/10/2014
Término
13/10/2014
Local de inscrição
No local do evento
Gratuito para o público
Sim
Público estimado
180
Informações adicionais
-

EQUIPE
Participação

Nome

Telefone

E-mail

Coordenador

Grace Kelly Filgueiras 27 3032 6379
Freitas

grace.freitas@ufes.br
grace.freitas@ufes.br

Co-coordenador

Hercules Lazaro Morais
Campos
(28) 9981-3285

hercules.campos@ufes.br
herculeslmc@hotmail.com

Unidade Departamento/Curso/S
etor
Grupo de Servidores do
Departamento de
Educação Integrada em
Saúde (dis)
Grupo de Servidores do
Departamento de
Educação Integrada em
Saúde (dis)
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PARCERIAS
CNPJ
Nome
16.852.274/0001- INSPIRAR VITÓRIA LTDA ME
49
03.585.412/0001- IEDUV
29

Caracterização
Instituição Privada com fins lucrativos
Outros

Tipo
Equipamentos e/ou
recursos materiais
Equipamentos e/ou
recursos materiais

FOMENTO
Existe execução financeira?
Não

ABRANGÊNCIAS
Nome
Estado
Universidade Federal do Espírito Santo
Espírito Santo

Município

CEP

Vitória

RESULTADOS ESPECÍFICOS
Número de inscritos
140
Número de participantes
123

RESULTADOS GERAIS
Data

Resultados

PRODUÇÕES
Tipo

Título

Identificação

Detalhes

