
 
 

 

 

CRONOGRAMA DE ENCONTROS DO GP-PEFAS 2018/1 

Coordenadoras: Profª Drª Cristiane Cardoso de Paula e Profª Drª Stela Maris de Mello Padoin.  

Professoras: Profª Drª Aline Camaranno Ribeiro e Profª Drª Tassiane Ferreira Langendorf  

Atividade Integrada II: Jacqueline Quadros e Luiza Cremonese 

Dia da semana e horário previsto para os encontros: Sextas-feiras às 14:00 

Local de realização dos encontros: UFSM, campus universitário, Centro de Ciências da Saúde, prédio 26, sala 1336. 

Data Atividades 

16/03 -Acolhida dos integrantes do GP- PEFAS; 

-Apresentação do cronograma dos encontros do GP; 

23/03 - Coorientações IC, TCC e demandas do GP 

30/03 - Feriado - Sexta-feira da Paixão 

06/04 - Apresentação do projeto Revelação de diagnóstico de HIV (REV HIV) 

- Discussão de tema (será disponibilizado até dia 30/03) 

13/04 -Coorientações IC, TCC e demandas do GP 

20/04 -Exame de qualificação de tese de doutorado - Jaqueline Arboit (14:00, Auditório do CPD) 

27/04 -Coorientações IC, TCC e demandas do GP 

04/05 -Apresentação do projeto Capacidade familiar para cuidar de crianças expostas ao HIV (CAPFAM) 

- Apresentação do projeto Segurança alimentar para crianças verticalmente expostas ao HIV: intervenção educativa (SANHIV) 

- Discussão de tema CAPFAM e SANHIV (será disponibilizado até dia 28/04 - Marília/Tamiris) 

11/05 - Exame de qualificação de tese de doutorado - Luiza Cremonese (8:30, Auditório do CPD) 

- Defesa de tese de doutorado - Samuel Spiegelberg Zuge 

18/05  - Feriado - Aniversário Santa Maria 

25/05 Apresentação do projeto Adesão ao tratamento antirretroviral (TARV) 

-Discussão de tema (será disponibilizado até dia 18/05 - Marcelo) 

01/06 - Feriadão - Corpus Christi 

08/06 -Coorientações IC, TCC e demandas do GP 

12/06 - Exame de qualificação de tese de doutorado - Jacqueline Silveira de Quadros 

15/06 - Estará acontecendo o V Colóquio troca de saberes (evento organizado pelo PEFAS em parceria com GPs de outras IES) 

22/06 -Apresentação do projeto Políticas e práticas de cuidado na saúde materno-infantil: aleitamento materno e leite humano (PCAM) 

- Discussão de tema (será disponibilizado até dia 15/06 - Daiani) 

29/06 - Apresentação dos projetos Atenção em rede às mulheres em situação de violência (REDVI) e Autonomia do processo de parto e nascimento 

(APPN) 

- Discussão de tema (será disponibilizado até dia 22/06 – Jaqueline e Fernanda) 

06/07 - Avaliação das atividades  

- Confraternização 

 


