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Senhores (as) Diretores (as) e Professores Coordenadores das Escolas 
participantes do Curso de Atualização para Multiplicadores do 

Programa HCB na escola - Hospital de Câncer de Barretos - edição 
2019 (EAD),  

 
Para encerramento dos trabalhos realizados durante o Curso de 

Atualização Curso de Atualização para Multiplicadores do Programa 

HCB na escola - Hospital de Câncer de Barretos - edição 2019 (EAD) 
no decorrer do ano letivo 2019, a Diretoria de Ensino Região Piracicaba 

em parceria com o Hospital Ilumina realizará a I Mostra Ilumina de 
Educação em Saúde no Hospital Ilumina. 

 
Data: 07/12/2019 (Sábado) 

Local: Hospital Ilumina, situado R. Eucrydes Lopes, 85 - Parque 
Taquaral, Piracicaba – SP 

Horário: 8h30 as 12h00 
  

Público-alvo 
 

1. Cursistas e tutores do Curso de Multiplicadores de Educação em 
Saúde; 

2. Profissionais de escolas que desenvolvem o Projeto Crianças como 

Parceiras; 
3. Membros da Pastoral da Saúde que realizaram a Capacitação para 

Ações Preventivas em Câncer; 
4. Profissionais de escolas que participaram do Projeto Carreta 

Educativa Missão Gênese: Uma Jornada Nanocientífica; 
5. Profissionais da área da Educação (professores, coordenadores, 

diretores, vice-diretores, gestores, formadores, supervisores, entre 
outros); 

6. Profissionais da área da Saúde 
 

Objetivos 
O evento tem por finalidade abordar a temática da prevenção de 

câncer, bem como, promover e divulgar ações de Educação em Saúde, 
em especial os projetos desenvolvidos pelas Unidades Escolares, 



alunos e professores no decorrer do Curso de Atualização Curso de 

Atualização para Multiplicadores do Programa HCB na escola - Hospital 
de Câncer de Barretos - edição 2019 (EAD). 

 

Para participar do evento será necessário realizar a inscrição através 
do link 

 
https://forms.gle/oWrqAdBTLDMwSjrF7 até 17/11/2019.  

 
 

Orientações para Submissão de Trabalho 
 

O trabalho deve ser submetido em formato de pôster segundo template 
do link abaixo: 

 
https://drive.google.com/open?id=1UAJxWicwI66rm67IkqBUC5p9O9

MmEAuv 
 

Os cursistas poderão se inscrever em duas categorias: 

 
- Individual 

- Institucional (Unidade Escolar)  
 

A submissão será realizada enviando o arquivo em formato PPT para 
o e-mail: cseilumina@gmail.com 

 
Apresentação de trabalho 

 
O pôster dos trabalhos que forem aceitos para apresentação no evento 

deverá ser entregue no Hospital Ilumina entre os dias 04 a 06 de 
dezembro das 8h às 17h, para que a Comissão Organizadora prepare 

o espaço de exposição dos trabalhos. 
 

Certificação 

 
O Evento terá duas certificações: 

- Certificado de Participação na Mostra – mediante a presença no 
evento; 

- Certificado de Apresentação de Trabalho – mediante a exposição do 
pôster no dia do Evento. 

 
 

Programação do evento 
 

08h30 - Welcome Coffee e Credenciamento 
09h00 - Exposição de trabalhos (Pôster) 

09h20 - Abertura da I Mostra Ilumina de Educação em Saúde 

https://forms.gle/oWrqAdBTLDMwSjrF7
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/open?id%3D1UAJxWicwI66rm67IkqBUC5p9O9MmEAuv&sa=D&ust=1573499976889000&usg=AFQjCNGdHNq8rDWjl5o2Q603emUiUqJfRw
https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/open?id%3D1UAJxWicwI66rm67IkqBUC5p9O9MmEAuv&sa=D&ust=1573499976889000&usg=AFQjCNGdHNq8rDWjl5o2Q603emUiUqJfRw
mailto:cseilumina@gmail.com


09h45 - Roda de conversa: Prevenção de Câncer e Ações de Educação 

em Saúde 
11h00 – Premiação 

11h30 - Encerramento do Evento 

 

DATAS IMPORTANTES 
 

Período de Inscrições                                 08/11/2019 até 17/11/2019 
Envio da Confirmação de Inscrição*         21/11/2019 

Envio do Aceite dos Trabalhos**              28/11/2019 
Seleção dos Trabalhos Premiados**         04/12/2019 

Entrega do pôster no Hospital Ilumina      04/12/2019 a 06/12/2019 
Divulgação dos Trabalhos Premiados        07/12/2019 

 
 

*A comissão organizadora do evento será composta pela equipe do 
Centro de Educação em Saúde Ilumina. O número de vagas para o 

evento é limitado, portanto, após encerrado o período de inscrições, a 

comissão organizadora realizará a identificação das inscrições que 
atendam aos critérios do evento: adequação do público-alvo e 

prioridade de vagas para os inscritos que submeterem trabalho. 
 

**A comissão científica do evento será composta por duas bancas de 
avaliação imparciais, a primeira responsável por selecionar os 

trabalhos aceitos para exposição e a segunda responsável pela seleção 
dos trabalhos premiados nas duas categorias indicadas (Individual e 

Institucional). 

 

 

 
Solicitamos que as escolas participantes do Curso de Atualização para 

Multiplicadores do Programa HCB na escola - Hospital de Câncer de 
Barretos - edição 2019 (EAD) se inscrevam no evento e, ao mesmo 

tempo, apresentem os trabalhos desenvolvidos na escola no decorrer 

do curso como forma de replicabilidade de boas práticas.  
 

 
Contamos com a participação de todos! 

  
 

 
Atenciosamente, 

 
Tutores: André Calazans, Luciana Victória,  

Katiuscia Leonel, Marly Marsulo e Renata Gregolin.  
 

 



De acordo  

 
 

Fábio Augusto Negreiros 

Dirigente Regional de Ensino 


