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Do período de 03 a 09 de setembro a professora visitante esteve em reunião e participando 

do ALADEFE – XIII Conferência Iberoamericana de Educação em Enfermagem, evento no Rio de 

Janeiro, juntamente com professora Beatriz Rosana Gonçalves de Oliveira Toso, docente do 

Mestrado de Biociências e saúde e colaboradora esta proposta de APV – Apoio a Professor Visitante. 

A participação da docente junto ao Mestrado de Biociências e saúde possibilitou conhecer a 

realidade de pesquisas em saúde nos EUA, contribuindo para avanços nas pesquisas desenvolvidas 

pelos mestrandos com aprimoramento dos projetos de pesquisa, em especial no quesito 

confiabilidade de dados e procedimentos metodológicos. Portanto, possibilitando um futuro impacto 

do produto a ser obtido com as pesquisas em desenvolvimento junto ao estado da arte na área do 

conhecimento proposto. As discussões e o conhecimento sobre a experiência da professora visitante 

em pesquisa, assim como na temática liderança em atenção primária à saúde e saúde global na 

disciplina do mestrado BCS de Atenção e Promoção à Saúde, que tem como docentes as professoras 

Cláudia Silveira Viera e Beatriz Rosana Gonçalves de Oliveira Toso e no Workshop promovido junto a 

profissionais de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel e da 10ª Regional de Saúde do 

Estado do Paraná, estimulou aos mestrandos e aos profissionais de saúde da rede de APS em busca 

de novas formas de trabalhar conflitos na gestão de pessoas, de formas de liderar uma equipe 

multiprofissional de saúde na APS. Desse modo, contribuindo não somente para a formação de 

recursos humanos atuantes na APS, assim como, para os mestrandos e suas pesquisas que envolvem 

a atenção primária. Durante o período da vista da docente as atividades foram intensas e produtivas, 

promovendo a difusão e transferência de conhecimento. 

Atividade: Workshop Liderança em Atenção Primária – 14/09/2015 

    
 

 



   

 

 

Atividade: Disciplina de Atenção Primária e Promoção à Saúde 

A disciplina teve a participação de 27 alunos entre regulares e especiais, desenvolvendo 20 

horas/aula com a participação da Dra Lynda Wilson, durante esse período atividades interativas 

foram desenvolvidas em sala (trabalho em equipe – técnica dos legos; marshmallow ...) 

   



   

 

 

 



Em relação às atividades direcionadas a pesquisa, a participação da professora visitante se 

deu: 11/09/2015 – Tarde: reunião do Grupo de Pesquisa em Enfermagem Materno Infantil – GPEMI, 

na qual a visitante explanou sua experiência em pesquisa desde o trabalho especializado em 

neonatologia até os dias atuais, em que suas pesquisas versam sobre o tema saúde Global e 

Liderança em saúde, enriquecendo com exemplos de sua vivencia em trabalhos em países da África; 

15/16/2015 – Manhã: Encontros de orientação de alunos do BCS da linha de pesquisa práticas e 

políticas de saúde, três alunos apresentaram seus projetos de pesquisas em Power Point, vinculados 

a pesquisa “Repercussões da prematuridade: estresse materno e alterações metabólicas após a alta 

hospitalar”, contemplado no edital universal 014/2014, após a apresentação a Dra Lynda fez 

sugestões de aprimoramento da metodologia, esclarecendo pontos ou lacunas existentes, indicando 

escalas de avaliação de morbidade neonatal a serem utilizadas e referencial teórico de suporte; 

16/09/2015 – Manhã: Reunião com pesquisadores do projeto de pesquisa Avaliação da implantação 

do programa rede mãe paranaense coordenado pelo prof. Dr Sebastião Caldeira, com fomento do 

edital universal 014/2013, foram apresentados dados parciais de resultado da pesquisa, a Dra Lynda 

propôs sugestões pertinentes a respeito da confiabilidade dos dados e análise;  17/09/2015 – Tarde: 

Participação na disciplina de Seminários de Pesquisa do BCS, mestrando apresentaram seus projetos 

de pesquisa para banca de avaliação, da qual dra Lynda era parte, suas contribuições foram 

excelentes para aprimorar as propostas de pesquisa que se encontravam em fase preparatória, 

mostrando aspectos não pensados pelos alunos e seus orientadores, mostrando a visão de 

parecerista de artigos científicos de revistas internacionais, evidenciando as necessidades de 

melhorar a pesquisa para se obter robustez nos resultados e maior confiabilidade para ser aprovado 

para publicação nesses jornais; 18/09/2015 – Manhã: Relato de Experiência de atuação na APS em 

diferentes cenários mundiais, como África e América Latina, para os alunos do BCS sobre participação 

como membro do Global Health e da OPAS. 

 

Atividade: Reunião grupo de pesquisa – GPEMI: 

   

 



 

Atividade: Disciplina de Seminário de Pesquisa 

  

 

   

 

Visita a UTIN HUOP 



  

Ainda, foram feitas visitas na reitoria junto a PRPPG e ao campus, laboratórios de fisiologia e 

enfermagem. 

Cláudia Silveira Viera 

Docente do BCSS 

Coordenadora do Programa de Professor Visitante/2015 

Beatriz Rosana Gonçalves de Oliveira Toso 

Colaboradora na proposta do APV/2015 

Sandra Lucinei Balbo 

Coordenadora do colegiado do Mestrado BCS 

Cascavel, 02 de outubro de 2015. 


