CONTATO - PEREIRAS
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

CONTATO - PEREIRAS <contato@pereiras.sp.gov.br>
terça-feira, 30 de janeiro de 2018 08:41
'puttini@fmb.unesp.br'
ENC: Mensagem recebida pelo e-SIC da Prefeitura de Pereiras

Prezado Sr. Rodolfo Puttini,
Agradecemos pela sua informação, o comunicado foi enviado para o setor de comunicação da Prefeitura
de Pereiras e será repassado aos cidadãos e funcionários do município.
Att,

De: CONTATO - PEREIRAS [mailto:contato@pereiras.sp.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 29 de janeiro de 2018 09:04
Para: planejamento@pereiras.sp.gov.br
Assunto: ENC: Mensagem recebida pelo e-SIC da Prefeitura de Pereiras

PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO: 022/2017

De: puttini@fmb.unesp.br [mailto:puttini@fmb.unesp.br]
Enviada em: domingo, 28 de janeiro de 2018 20:56
Para: contato@pereiras.sp.gov.br
Assunto: Mensagem recebida pelo e-SIC da Prefeitura de Pereiras

Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão - e-SIC
Nome
Completo:

Rodolfo Puttini

CPF::

03002159832

Endereço:

Alameda dos Tipuanas

Númeo:

729

1

Complemento:
Bairro:

Parque das Cascatas

CEP:

18607340

Cidade:

Botucatu

--- Selecione o São Paulo
Estado ---:
Telefone:

1438801357

E-mail:

puttini@fmb.unesp.br

Assunto:

Outras Informações

Especificações Prezados senhores gestores do Município de Pereiras, Esta divulgação está direcionada à região de Botucatu.
do Pedido:
Solicito a gentileza de ampla divulgação aos cidadãos, funcionários da Prefeitura Municipal e funcionários da
Câmara Municipal de Pereiras, para informes de como ingressarem no Curso de Especialização em
"Humanidades e Humanização no Campo da Saúde", oferecido pela Faculdade de Medicina de Botucatu
(UNESP), destinado a todos profissionais graduados em áreas do conhecimento que trabalham ou queiram
trabalhar no campo da saúde. O Curso, sob minha coordenação, está com inscrições abertas até 09 de
fevereiro, no formato semipresencial com nove encontros presenciais na Faculdade de Medicina de Botucatu.
Preferencialmente, o Curso focaliza a formação especializada em Humanidades e Humanização em Saúde para
esta ampla gama de profissionais graduados que desejam aprofundar um problema do campo da prática, no
sentido profissional e/ou acadêmico, e alavancar suas carreiras estudando temas interdisciplinares com o
campo de saúde: 1) nas áreas das Ciências da Saúde - médicos, enfermeiros, educadores físicos, nutricionistas,
farmacêuticos, odontólogos, gestores que trabalham diretamente com os cuidados com seres humanos; mas
também biólogos, agrônomos e veterinários, profissionais das ciências da computação e tecnologia da
informação, todos que trabalham na interface interdisciplinar com os profissionais das Ciências da Saúde; 2) nas
áreas das Humanidades – educadores, psicólogos, assistentes sociais, filósofos, geógrafos, sociólogos,
historiadores, antropólogos, administradores, gestores em geral, economistas, profissionais do direito, turismo,
demógrafos, arquitetos e designers, jornalistas e profissionais da comunicação (marketing, publicidade),
professores da educação do Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio. Por fim, ressalto que nesse Curso de
Especialização privilegiamos a elaboração gradual do Trabalho de Conclusão (1º ao 9º Módulo), que é
conduzido em coautoria com o docente orientador, frente a escolha de um dentre estes produtos finais: •
Projeto de Pesquisa para os profissionais interessados em ingressar no Mestrado stricto sensu • Projeto de
Intervenção a ser desenvolvido e aplicado na instituição em que atua; • Artigo Científico para publicação com
docente orientador; • Material Didático para ser aplicado na instituição em que atua; • Monografia para
publicação no formato e-book. Coloco-me a disposição para esclarecimentos que aqui não foram
contemplados, Atenciosamente, Rodolfo Puttini (puttini@fmb.unesp.br) Docente do Departamento de Saúde
Pública - FMB UNESP Coordenador do Curso. Para informações sobre o Curso, acessar este link:
http://www.fmb.unesp.br/#!/pos-graduacao/especializacao/cursos/humanidades-e-humanizacao-no-campoda-saude/apresentacao/ Para fazer a pré-inscrição, acessar este link:
http://propgdb2.unesp.br/latosensu/2015/aluno_inscricao_latosensu.php?codigoCurso=494&numeroEdicao=1
Esta mensagem de email contém informações destinadas exclusivamente ao destinatário indicado acima.
Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor notifique o remetente imediatamente e destrua o que foi recebido sem
fazer uma cópia.
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