 Disposições Gerais

 Acesso à Proposta e Anexos

Serão

Parceria na íntegra

emitidos certificados de participa-

ção pela atividade extracurricular. Palestras
serão contabilizadas 5hs (3hs para elabora-

Anexo I - Ficha de Cadastro

ção e 2hs para organização e desenvolvi-

 Anexo II - Termo de Compromisso

mento). Para outras atividades: carga horá-

 Anexo

ria a combinar.

Alunos destaque serão convidados a participarem do I Seminário de Saúde e Segurança no Trabalho promovido pela Sattva no

III - Termo de Utilização de Uso da

Imagem e do Material Enviado

 Folder
Cartaz

mês de abril de 2016.

O deslocamento para prestação do servi-

Sattva Medical Center

ço ficará a cargo do aluno quando realizado

E-mail: sstparceriasattva@yahoo.com.br

em Patrocínio, já na zona rural ou outro município será por conta da Sattva .

A Sattva poderá desistir da apresentação

Site: www.sattva.med.br
Xerox do UNICERP

a qualquer instante mediante solicitação da
empresa credenciada.

O horário das apresentações nos eventos será combinado com antecedência
buscando não interferir no período de aula. Se por ventura acontecer algum imprevisto ou desistência, o aluno deverá avisar
com antecedência mínima de 24 horas.

“Educação não
transforma o mundo.
Educação muda pessoas.

Pessoas transformam o
mundo”.
Paulo Freire.

A presente proposta de parceria tem por ob-

 Enviar o material elaborado, juntamente

jeto o Recrutamento e Seleção de Discen-

com a Ficha de Cadastro, para o e-mail:

tes, a partir do 6º período, e Docentes do

sstparceriasattva@yahoo.com.br.

 Sugestões de Temas para elaboração
do material

UNICERP, para Prestação de Serviços de



Administração Financeira do Lar

Educação na área de Qualidade de Vida do



Alimentação Saudável



Atividade Física



Coleta seletiva do lixo



Cuidados com a Audição

pela Comissão Especial de Credenciamen-



Direitos do Trabalhador

to.



DST – Doenças Sexualmente Trans-

Trabalhador, em forma de palestras, jogos,
dinâmicas, gincanas, Dias de Campo, campanhas educativas, apresentações teatrais,
entre outros, nas empresas rurais e urbanas,
de Patrocínio e região, credenciadas pela
Sattva Medical Center.

 Como participar


Elaborar o material, individual ou em

grupo. Pode-se participar com várias apresentações. Recursos audiovisuais como:
projetor multimídia, caixa de som, microfone,
notebook, tela para projeção, serão fornecidos pela Sattva. Outros materiais serão ne-

 Seleção
A Seleção será feita pela análise da apresentação e da documentação necessária

missíveis
O candidato selecionado será avisado via email e/ou telefone e deverá comparecer à
Sattva em data e horário previamente agen-



Ergonomia



Fatores de risco para determinadas patologias

dados para entrevista e apresentação do
material enviado.
As apresentações serão de acordo com a



Previdência Social



Primeiros Socorros

gociados com a empresa credenciada.

demanda proposta pela empresa credencia-



Relacionamento Interpessoal

da na Sattva. Serão preenchidos o anexo II





Tecnologia na Empresa

Submeter à aprovação de um professor

(Termo de Compromisso) e o anexo III

do Unicerp, que deverá validar o mesmo

(Termo de Autorização de Uso da Imagem e



Uso de Agrotóxicos

através de assinatura na Ficha de Cadastro

do Material Enviado).



Entre outros ...

- Anexo I.

