Campo Grande, 28 de agosto de 2017
Oficio nº 031/2017

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL– UFMS
O Centro de Treinamento e Capacitação MULTILAB – CTCM, promoverá a 2ª
EDIÇÃO DO MEETING DE CAPACITAÇÃO EM ANÁLISES CLÍNICAS, nos dias
16, 17 e 18 de outubro de 2017, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil
de Camillo, na cidade de Campo Grande/MS.
Esta edição o Meeting fará parte do CONGRESSO ESTADUAL DE SERVIÇOS
FARMACÊUTICOS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, evento gratuito realizado pela
Secretaria Estadual de Saúde de MS que reunirá todos os farmacêuticos do serviço
público municipal, estadual e federal, além de farmacêuticos, bioquímicos,
biomédicos, médicos e técnicos, profissionais que são os componentes essenciais
para a especialidade, tendo em vista que cada profissional tem a sua importância
na construção e atendimento de uma saúde pública e privada melhor para a
população que está tão carente nesta área.
Com as exigências do mercado de trabalho e a baixa oferta de estágio aos
estudantes da área de análises clínicas, a capacitação dos alunos torna-se cada
vez mais importante. O conhecimento e a troca de experiências agregam
conteúdos e abrem portas aos futuros profissionais que entrarão em laboratórios,
clínicas, hospitais e postos de saúde.
As novas demandas de trabalho exigem novas formas de se ver e praticar esses
estudos. Não se trata em desprezar a experiência, mas, pelo contrário valorizá-la
e associá-la a formas de sucesso. Por essa razão a capacitação se torna de grande
importância para a construção de novos processos e conhecimentos.
É de grande relevância a qualificação profissional proposta pelo Meeting, que
abrangerá

farmacêuticos,

bioquímicos,

biomédicos,

médicos

e

técnicos,

profissionais que são os componentes essenciais para a especialidade, tendo em
vista que cada profissional tem a sua importância na construção e atendimento de

uma saúde pública e privada melhor para a população que está tão carente nesta
área.
A capacitação profissional

deve estar alicerçada no desenvolvimento de

competências para o exercício do pensamento crítico e juízo profissional, boa
comunicação oral e escrita, organização, dinamismo, habilidades para trabalhar
em equipe, segurança, humildade e profissionalismo. Profissional habilitado para
trabalhar com as recentes inovações tecnológicas e científicas disponíveis para o
segmento.
Sabendo da importância da participação das Instituições de Ensino no processo de
educação continuada, vimos solicitar o APOIO da UFMS com o fornecimento de
300 pastas ([em papel cartão supremo, colorido, A4 com dobra, impressão frente,
com bolso interno) para serem entregues aos participantes e a veiculação de
propaganda do evento na rádio e nas dependências da Universidade.

Em contrapartida oferecemos a inserção da logomarca como Apoio no site do
evento, no painel de palco e nas pastas que serão impressas pela UFMS.
Certos de contar com vosso apoio, subscrevemo-nos com protestos de elevada
estima, apreço e colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos.

