
 

Olá,  

Nós somos o GT Formação do grupo da Diretoria ALASF 2017 para organização do 14º Congresso Brasileiro de 

Medicina de Família e Comunidade que será realizado em Curitiba nesse ano. Estamos aqui para dar início as 

nossas atividades formativas pré-congresso, afinal, enquanto uma comissão discente colaborativa para as 

atividades que ocorrerão durante o 14ºCBMFC, precisamos estar afiados em algumas discussões, não é?  

Sendo assim, até o mês de Outubro nós estaremos convidando-o à realização das atividades com o objetivo de 

aperfeiçoar os conhecimentos da Comissão Discente sobre temas fortemente relacionados com a Atenção 

Primária À Saúde e Medicina de Família e Comunidade.  

Como regra, cada atividade temática terá um período definido que sugerimos ser o período que a respectiva 

atividade deve ser realizada. Assim, em cada 1º dia de um período, nós enviaremos para o seu e-mail a atividade 

do tema. As atividades podem consistir em leituras de textos e artigos, podcasts, vídeos, cursos online que geram 

certificados, conferências ao vivo, entre outros recursos. Tentamos planejar as atividades da forma que possamos 

realiza-las mais confortavelmente possível.  

Ah... Mas algumas outras regras precisam ser seguidas. São elas:  

1. A carga horária das atividades de formação serão contabilizadas no certificado final a ser emitido pela 

ALASF; 

2. Os cursos online utilizados no GT podem possuir certificação própria, não necessitando contabilização no 

certificado emitido pela ALASF; 

3. Para a validação da sua participação e compromisso com as atividades formativas, esperamos que 75% 

das atividades sejam cumpridas até o dia de comprovação das atividades (que será avisado 

anteriormente, via e-mail); 

4. O total de 75% das atividades consistirá em: Comprovação de participação em, no mínimo, 02 cursos 

online (de qualquer um dos temas sugeridos) + 05 Protocolos de Atividades (PAt) de 05 textos sugeridos 

em diferentes temas (dentre os temas formativos que serão enviados para você) + Participação em, ao 

menos, 01 conferência.  

5. O certificado do curso online, emitido pela plataforma em que o curso será realizado, bem como os PAts 

deverão ser encaminhados pela o e-mail: alasfformacao@gmail.com ; 

Esperamos que as atividades sejam produtivas!  

Quaisquer dúvidas, favor entrar em contato com o GT Formação através do e-mail: alasfformacao@gmail.com 

Atenciosamente, GT FORMAÇÃO.  

Daniel Medina (UFRB/BA) - Douglas Garcia (Unievangélica/GO) - Gabriel Krauss (USF/SP) - Isadora Tristão 

(FURG/RS) - Pedro Luam (UFAC/AC) 
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