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1. Objetivo do encontro presencial: 

Oportunizar a apresentação das experiências para compartilhamento e discussão acerca dos planos de intervenção entre os 
participantes do encontro. 
 

2. Programação do encontro presencial:  

 

FLORIANÓPOLIS 

Horário Programação Local 

13h30min às 17h00min Atividade de compartilhamento do Plano de 
intervenção 

SANTA CATARINA - FLORIANÓPOLIS 
UFSC – Campus Trindade -  
Centro de Ciências da Saúde – CCS 
R. Delfino Conti, S/N - Trindade, 
Florianópolis - SC, 88036-020 
Salas 908 e 913 

17h10min às 17h30min Entrega da declaração de conclusão de curso. 



 

BRASÍLIA 

Horário Atividade Local 

13h30min às 17h00min Atividade de compartilhamento do Plano de 
intervenção 

DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA 
Universidade de Brasília 
Centro de Ciências da Saúde da UnB 
Campus Darcy Ribeiro 
UnB Faculdade de Medicina Faculdade de 
Ciências de Saúde - Asa Norte, Brasília – DF. 
Centro de Artes e Comunicação (2º andar 
do prédio novo). 
Av. da Arquitetura, S/N - Campos 
Universitários, Recife – PE 
 

17h10min às 17h30min Entrega da declaração de conclusão de curso. 

 

RECIFE 

Horário Atividade Local 

13h30min às 17h00min Atividade de compartilhamento do Plano de 
intervenção 

PERNAMBUCO - RECIFE 

Universidade Federal de Pernambuco 
Departamento de Ciência da Informação 
Centro de Artes e Comunicação (2º andar 
do prédio novo). 
Av. da Arquitetura, S/N - Campos 
Universitários, Recife – PE 
 

17h10min às 17h30min Entrega da declaração de conclusão de curso. 

 

 

 

 



 

 

São Paulo 

 

Horário Atividade Local Grupos 

8h30min às 12h10 min Atividade de 
compartilhamento do Plano 
de intervenção 

SÃO PAULO – SÃO PAULO 
Centro de Convenções 
Rebouças 
Avenida Rebouças, 600 
Cerqueira Cesar 
 

Neste horário estarão em 
atividade os alunos que fazem 
parte do grupo da tutoras: 
Daiana e Thaise 12h10min às 12h30min Entrega da declaração de 

conclusão de curso. 

Horário Atividade Local Grupos 

13h30min às 17h00min Atividade de 
compartilhamento do Plano 
de intervenção 

SÃO PAULO – SÃO PAULO 
Centro de Convenções 
Rebouças 
Avenida Rebouças, 600 
Cerqueira Cesar 
 

Neste horário estarão em 
atividade os alunos que fazem 
parte do grupo das tutoras: 
Isabel, Jéssica. 17h10min às 17h30min Entrega da declaração de 

conclusão de curso. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


