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APRESENTAÇÃO

A Universidade de Fortaleza – UNIFOR sediou, no dia 04 de dezembro de 2014, o evento “Trabalhos de 
Conclusão de Curso Unificado” - TCC Unificado – que concentrou as apresentações dos trabalhos desenvolvidos 
por acadêmicos e professores orientadores dos nove cursos de graduação do Centro de Ciências da Saúde, com o 
apoio do Núcleo de Pesquisa. Esta proposta, com início em 2013, objetiva à divulgação da produção científica dos 
discentes e docentes e a troca de experiências. Assim, o TCC Unificado do CCS traz uma forma inovadora para a 
apresentação dos trabalhos, proporcionando maior integração entre os conhecimentos produzidos nestes cursos e 
despertando nos discentes o interesse para novos campos de pesquisa e atuação. Além disso, é uma oportunidade para 
os demais alunos do CCS, pois oportuniza a participação como ouvinte no evento e a aproximação com a pesquisa 
e orientadores.

No segundo semestre de 2014, a Universidade de Fortaleza sediou também a I MOSTRA PRÓ-SAÚDE/
PET-SAÚDE UNIFOR/SMS-CORES 6 e Encontro Estadual Pró-Saúde / PET-Saúde - Ceará. O evento foi 
uma iniciativa da Direção do Centro de Ciências da Saúde (CCS) e da Coordenação do Projeto Pró-Saúde/PET-
Saúde Redes de Atenção à Saúde UNIFOR, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS), 
por meio da Coordenadoria Regional de Saúde 6 (CORES 6). O evento teve como enfoque a produção científica 
dos acadêmicos do CCS, professores e profissionais dos serviços, com a colaboração também da Coordenadoria de 
Gestão do Trabalho e Educação em Saúde (COGTES). Além disto, inseriu os resultados das atividades desenvolvidas 
nos programas Pró-Saúde UNIFOR e PET-Saúde UNIFOR. 

Neste suplemento, a Revista Brasileira em Promoção da Saúde em parceria com o Núcleo de Pesquisa e a 
professora Isabel Cristina Luck, coordenadora do evento, reuniu 153 trabalhos apresentados na forma de resumo.

Fortaleza, 05 de Dezembro de 2014

Ana Paula Vasconcellos Abdon
Editora chefe da Revista Brasileira em Promoção da Saúde


