Curso de Extensão Unicamp “Gênero:
violência sexual e intrafamiliar na
perspectiva multiprofissional” – Inscrições
até 15/07/2016
Parceria CAISM / SOS Ação Mulher e Família
Geral: – sensibilizar e instrumentalizar estudantes e profissionais das áreas da saúde e
ciências humanas para atuar no enfrentamento da violência contra a mulher, conceituando-o
como um problema de saúde pública Específicos; – sensibilizar profissionais e estudantes
quanto à necessidade de implantar serviços nas instituições públicas e privadas para prover
atenção à violência de gênero, sexual e intrafamiliar; – fornecer aos profissionais atuantes nas
instituições públicas, e aqueles ainda em formação, ferramentas básicas de intervenção e
referenciamento dos casos, reportando-se à rede de apoio do município; – promover o
conhecimento de referencial teórico e metodologia específica sobre a temática de violência de
gênero e intrafamiliar; – orientar a implementação das políticas públicas e normatizações do
atendimento à saúde para mulheres vítimas de violência sexual e intrafamiliar.
ATENÇÃO: INSCRIÇÃO ABERTA A PARTIR DE 13/06/2016
https://www.extecamp.unicamp.br/dados.asp?sigla=%81a%D4%C2%5E%E7%DC%98&o
f=%F7%12%A8
Informações gerais do curso:
Sigla: FCM-0516.
Unidade: FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS.
Ementa: Curso teórico contemplando as políticas públicas na área da saúde da mulher, com
abordagem da violência intrafamiliar e sexual em seus aspectos socioculturais e legais. Serão
fornecidos ao profissional formado/em formação: Subsídios teóricos e modelos explicativos que
possibilitem o conhecimento e a compreensão do fenômeno da violência de gênero e
intrafamiliar, seus fatores causais e precipitantes, formas de manifestação e especificidades do
problema. Ferramentas básicas de sondagem e compreensão da dinâmica e do funcionamento
dos casos, além de alternativas de intervenção e referenciamento, reportando-se à rede de
apoio do município.
Normas Técnicas – padronização do atendimento na área da saúde (CAISM)
Pré-requisito: Nenhum.
Tipo do curso: CURSO DE EXTENSÃO.
Público-alvo: estudantes e profissionais das áreas da saúde e ciências humanas.

Professor(a) responsável: ARLETE MARIA DOS SANTOS FERNANDES
Professor(es) do curso: ARLETE MARIA DOS SANTOS FERNANDES, ADA HELENA MELO
DA SILVA , ALOÍSIO JOSÉ BEDONE, ANDRIA CLEIA ALVES, CAROLINA LEME MACHADO DE
GODOY, CLÁUDIA DE OLIVEIRA FACURI , LUCÉLIA BRAGHINI, LÚCIA HELENA
OCTAVIANO, MIRIAN FAURY, RENATA CRUZ SOARES DE AZEVEDO, ROSANGELA HIGA.
Inscrição e oferecimento
Período de inscrições: 13/06/2016 até 15/07/2016.
Período de oferecimento: 05/08/2016 até 26/08/2016.
Local do curso: FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS em CAMPINAS/SP.
Carga Horária: 30 horas aulas. Horas Presenciais: 30 horas/aula teóricas.
Horário das aulas: SEXTAS FEIRAS DAS 8H00 ÀS 17H00
Quantidade de alunos: Mínimo de 25 e máximo de 45 alunos matriculados.
Critérios para admissão
Entrega da documentação obrigatória e análise pelo órgão responsável.
Documentos necessários
Ficha de Inscrição e Termo de Compromisso assinado.
Cópia do RG.
Cópia do CPF.
Envio de documentação apenas por Correio no endereço para correspondência, ou entregue
em mãos no endereço citado no item Local.
Investimento
01 PARCELA(S) DE R$ 227,14 À VISTA, ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO, COM
VENCIMENTO EM 15/07/2016.
Informações
EXTECAMP – Escola de Extensão da UNICAMP
Sueli ou Mariene
E-mail: extecamp@extecamp.unicamp.br
Telefone: (19)3521-4646/(19)3521-4647
Endereço: Rua Saturnino de Brito, nº 323, 2º andar. Cidade Universitária – Campinas – SP.
Endereço para correspondência: Caixa Postal 6085 – Campinas-SP

CEP: 13083-970
Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

