
FICHA TÉCNICA – EDUCAÇÃO CORPORATIVA
(   ) Curso     (   ) Seminário     ( X ) Palestra     (   ) Congresso     (   ) Oficina     (   ) Outros

Título: Novos Significados para o Envelhecimento

Eixo Temático:

(   ) Administrativo-Financeiro (   ) Desenvolvimento Sustentável

(X) Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (   ) Modernização Organizacional

(   ) Planejamento, Orçamento e Finanças (   ) Previdência

(   ) Tecnologia da Informação e Comunicação (   ) Controle Interno

Objetivo Geral: Apresentar as novas perspectivas do ser idoso na sociedade.

 

Público-Alvo: Servidores e Empregados Públicos do Estado do Ceará.

Conteúdo Programático: 
Panorama Geral do envelhecimento mundial e Brasil;
Discutir as atividades inovadoras que a pessoa idosa pode se inserir em busca de um 
envelhecimento mais ativo e participativo;
Apresentar estratégias para garantir o bem-estar da população idosa.

 

CONSULTOR(A)/INSTRUTOR(A): Terezinha Almeida Queiroz
Possui  graduação em enfermagem pela Universidade Estadual  do Ceará (1978) e  pela  mesma
universidade habilitou-se em Saúde Pública, título que lhe deu respaldo para atuar voluntariamente
no  Hospital  da  Prefeitura  da  Cidade  de  Canindé,  no  Estado  do  Ceará,  onde  atuavam  na
coordenação todos os finais de semana. Posteriormente, em 1979, fundou um pequeno Posto de
Saúde na periferia daquela cidade, no qual foram iniciados atendimentos básicos de saúde para a
clientela local, e, também palestras para as mães, adolescentes e idosos daquela periferia. Em 1980
fez  curso  de  aperfeiçoamento  em  planejamento  familiar,  na  Cidade  do  Rio  de  Janeiro,  pela
BENFAN, cumprindo toda a carga horária. Em 1983 especializou em Tecnologia para o Ensino
Superior pela Faculdade de Filosofia de Fortaleza - FAFIFOR. Posteriormente em 1992 cursou
especialização em Enfermagem Médico-cirurgica pela Universidade Estadual do Ceará -UECE.
Realizou Mestrado em Enfermagem Clínico-cirúrgica pela Universidade Federal do Ceará (2000).
Em 2002 realizou curso  de  formação  em Psicanálise  pela  Sociedade de  Psicanálise  Ortodoxa
Brasileira  -  SPOB.  Tem  experiência  na  área  de  Enfermagem  Gerontogeriatria  atuando
principalmente  nos  seguintes  temas:  Osteoporose,  diabéticos,  climatério/menopausa,  saúde  do
idoso de um modo geral, dentre outros. Em médico-cirúrgica atua na assistência de enfermagem
em  centro  cirúrgico  e  centro  de  material  e  esterilização.  Atua  em  práticas  orientais  como:
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Acupuntura, Shiatsu, Ventosa, Auriculoterapia, Imaterapia, etc, graças ao Título de Especialização
em  Terapias  Tradicionais  Chinesas  realizado  em  2006.  Recentemente,  recebeu  o  Título  de
Especialista em Gerontologia pela Sociedade Brasileira de Gerontologia e Geriatria-SBGG. Em
2016 recebeu o título de Doutora pela Universidade Estadual do Ceará. Atualmente Profª Adjunta
do Curso de Graduação em Enfermagem da UECE  

Período: 23/10/2017 Local: Auditório da Secretaria de Saúde do Estado Do Ceará- 
SESA
Av. Almirante Barroso, nº 600 – Praia de Iracema
Para ter acesso ao local ir portando documento de Identidade.

 

Carga Horária: 3h Horário: 14h às 17h Vagas Ofertadas: 120

INSCRIÇÕES: Interessados(as) devem buscar o(a) representante do Grupo Técnico de Gestão e 
Desenvolvimento de Pessoas (GTDEP) ou a área de Recursos Humanos da instituição na qual estão 
lotados (as).

OUVIDORIA: Faça sua sugestão, elogio ou crítica sobre este curso. Acesse www.sou.cge.gov.br.

http://www.sou.cge.gov.br/

