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Objetivo: Este evento tem por objetivo difundir, junto à sociedade, questões
relacionadas à ciência, tecnologia e políticas públicas na área da Saúde, promovendo
espaços para a discussão acadêmica e científica e proporcionando trocas de
experiências entre docentes, discentes e profissionais de diferentes instituições, além
de estimular a disseminação do conhecimento. Metodologia: Para a execução do
congresso, inicialmente foi formada uma comissão organizadora constituída por
professores das diferentes áreas da saúde, com um representante de cada curso, além
do gerente administrativo do campus de Ipatinga e de uma secretária. O planejamento
das ações iniciou-se com a discussão do tema central e eixos temáticos, para que
fossem contactados os palestrantes. As reuniões do grupo aconteciam semanalmente e
foram estipulas subcomissões para a realização das diversas tarefas. O evento foi
realizado entre os dias 13/05/2009 e 16/05/2009 e ofertou diversas atividades, que foi
devidamente registrado por meio de fotografias, filmagem e listas de presença.
Resultados: Durante os quatro dias do evento foi registrada a inscrição de 1115
participantes, incluindo pesquisadores, docentes, alunos, profissionais da área, bem
como representantes dos setores públicos e privados. A conferência de abertura
“Educar para a promoção da Saúde Coletiva” foi ministrada pela Profª. Drª Virgínia
Torres Schall, no dia 13/05/2009. O II Congresso de Ciências da Saúde ainda contou
com 62 palestras, 28 cursos, 19 oficinas, 3 mesas redondas, 2 sessões de comunicação
oral, Exposição de pôsteres com apresentação de trabalhos científicos, 1 filme
comentado, 1 mini simpósio e o momentos culturais. Foram recebidos 49 trabalhos
científicos e aprovados 43. Dos 43 trabalhos aprovados, 38 deles eram da própria
instituição (internos) e 5 externos (de outras instituições, sendo 2 da UNEC, 2 da UFV
e 1 de duas profissionais de João Monlevade, MG). Destes, 8 trabalhos foram
apresentados na modalidade comunicação oral e 35 na modalidade pôster. Na
modalidade pôster 6 trabalhos não foram apresentados e todos os trabalhos
selecionados para a outra modalidade foram apresentados. Um dos trabalhos foi
apresentado nas duas modalidades. Os 8 melhores trabalhos foram premiados,
recebendo certificado de menção honrosa (quatro de cada modalidade). Conclusão:
Pode-se concluir que a realização do congresso atendeu plenamente aos objetivos
propostos, acerca da discussão científica entre docentes, discentes e comunidade em
geral. A repercussão na sociedade foi muito positiva, o que nos estimula a promover a
realização anual do evento em questão, buscando novas parcerias e consolidando as
atuais.
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