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Resumo: A biomedicina é um curso de graduação da grande área das ciências da 

saúde. Os profissionais formados nesse curso são habilitados no auxilio, 

desenvolvimento e execução das diversas formas de diagnósticos de maneira 

generalista, humanista, crítica e reflexiva. O I Simpósio de Biomedicina da Universidade 

Federal de Goiás-Regional Jataí (SIMPOBIOMED) foi um evento de atualização e 

comemoração ao dia do Biomédico. O simpósio aconteceu no dia 20 de novembro, e 

teve como foco principal promover atualizações e discussões sobre pesquisa e a 

carreira do biomédico no mercado de trabalho.  
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Introdução 

O dia do Biomédico é um evento que homenageia o profissional da área da 

saúde com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar em 

todos os níveis do sistema de saúde. No Brasil, é comemorado anualmente no dia 20 
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de novembro e foi implantado pelo Decreto de Lei nº 11.339, de 2006, no mesmo ano 

em que foi criado pela Resolução Consuni 14/2006 o curso de Biomedicina da 

Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí (UFG/ReJ). 

A organização do I Simpósio de Biomedicina (I SIMPOBIOMED) teve como base 

comemorar o dia do biomédico e dentro deste contexto realizar capacitação 

extracurricular dos alunos, preparando-os para o mercado de trabalho. Segundo 

MEIRELLES 1999, “evento” é um instrumento utilizado pela instituição para promoção 

pessoal na comunicação dirigida, com a finalidade de criar produtos, serviços e ideias. 

É uma ocorrência pré-planejada com a intenção de aproximar os participantes quer seja 

em espaço físico, ou por meio de recursos tecnológicos. 

O objetivo desse resumo foi descrever a experiência das atividades do primeiro 

Simpósio de Biomedicina da UFG-ReJ, e a percepção dos alunos participantes quanto 

ao evento.  

 
Metodologia 

Antes da realização do evento o projeto foi cadastrado junto à coordenação de 

extensão da Unidade Acadêmica de Saúde UFG-REJ, como ação de extensão e/ou 

cultura com código CISAU-JAT-38. O simpósio teve divulgação em rede de televisão 

local, rádio, cartazes, redes sociais, emails institucionais e site. O I Simpósio de 

Biomedicina (SIMPOBIOMED) UFG-REJ foi realizado no dia 20 de novembro de 2015, 

no Auditório Maior do campus Jatobá-UFG-REJ. O evento reuniu 121 participantes 

entre pesquisadores, professores, acadêmicos e equipe de organização. A taxa de 

ocupação foi de 93% da capacidade do auditório, que tem lotação máxima de 130 

pessoas.  

A solenidade de abertura do evento teve presença de autoridades locais federais 

e municipais que compuseram mesa diretiva, dentre elas: representante legal do 

Secretário da Saúde do município de Jataí, Vice-diretor da Regional Jataí, Chefe da 

Unidade Acadêmica Especial de Ciências da Saúde, Coordenador do curso de 

Biomedicina, e o Presidente do evento. 

O evento contou com o circuito de palestras, conferências e mesa redonda 

ministradas no período matutino e vespertino. Após a abertura oficial iniciou-se a 

primeira palestra intitulada “Estrutura laboratorial” com a biomédica especialista Clarissa 



  

Carvalho Garcia do Laboratório Plena Clínica e teve duração de 50 minutos. Ao término 

foi realizada a Mesa-redonda conduzida por elemento moderador. Cinco alunos 

egressos do curso de Biomedicina da UFG/ReJ foram escolhidos para comporem a 

mesa redonda. O tema abordado foi o relato de experiência profissional dos egressos 

no mercado de trabalho e na área de pesquisa. Depois do intervalo do almoço foram 

ministradas duas conferências intituladas “Células-tronco e suas aplicações: um 

enfoque biológico e molecular” com o Profa. Dra. Eneida Franco Vêncio e “Patologia 

Experimental da cisticercose/cicatrização de Feridas” com o Prof. Dr. Ruy de Souza 

Lino. Para encerrar a Profa. Me. Raquel Loren proferiu a palestra “Biologia Molecular 

voltada para análise Forense”. 

 No final do evento para registro e avaliação da eficácia, foi observada a taxa de 

presença e evasão, e coletada a opinião dos alunos participantes, docentes e 

palestrantes. A equipe de organização não participou da pesquisa para não influenciar 

nos resultados. 

 

Resultados e discussão 

O evento contou com a participação de autoridades municipais, acadêmicos, 

profissionais especialistas, mestres e doutores de universidades do Estado de Goiás. A 

taxa de ocupação foi de 93%, a taxa de evasão do evento foi de apenas 5%. A 

Educação Continuada é um processo que proporciona aquisição de conhecimentos, 

com meta ao desenvolvimento profissional e pessoal dentro da realidade institucional e 

de trabalho (BEZERRA, 2003). 

  Em todo o Brasil as instituições de ensino superior aproveitam o dia 20 de 

novembro para realizarem o evento do biomédico. Segundo Minozzo (2016), presidente 

XV Congresso Brasileiro de Biomedicina, a realização desses eventos trata-se de uma 

grande oportunidade de atualização e troca de informações envolvendo a área 

biomédica. A realização de um simpósio, que segundo o dicionário Aurélio, caracteriza 

uma “Reunião científica para discutir um assunto literário; colóquio” (Ferreira, A.B.H, 

2010) é de extrema importância visando a atualização dos acadêmicos do curso de 

biomedicina e áreas afins sobre as novidades que tangem a área da saúde.  



  

Ao encerramento do I SIMPOBIOMED, os alunos participantes (93) responderam 

o questionário de avaliação e os resultados obtidos estão demonstrados no quadro I. 

 

QUADRO I: Questionário de satisfação I SIMBOMIOMED 

OPINIÃO EXCELENTE BOA REGULAR RUIM TOTAL 

1-Recepção 53 40   93 

2-Organização 56 37   93 

3-Qualidade das 

palestras 

55 37 1  93 

4-Material 

disponibilizado 

45 46 1  93 

5- Coffee Break 71 22   93 

6-Local do evento 48 43 2  93 

7-Opinião geral 

do evento 

55 37 2  93 

 

No quesito de recepção, a opinião dos participantes foi de excelente (53) à boa 

(40). No que diz respeito a organização, o resultado obtido foi bastante satisfatório, 56 

participantes avaliaram como excelente a organização e 37 avaliaram como boa. A 

qualidade das palestras também foi excelente, entretanto, apenas um participante 

considerou a qualidade como regular. Quanto ao material disponibilizado, os 

participantes o avaliaram de excelente a boa, sendo que apenas um participante achou 

o material regular. Sobre o coffee-break, 71 acharam de excelente qualidade. 

No quesito do local de realização do evento, 48 participantes o acharam 

excelente e 43 acharam bom, no entanto, 2 participantes o classificaram como regular. 

De uma forma geral, a aceitabilidade do evento foi satisfatória e, os comentários pós-

evento revelaram que o I SIMPOBIOMED foi uma grande conquista em nossa regional 

e que esse simpósio proporcionou um crescimento acadêmico e atualização 

profissional. 



  

 

 

 

Conclusões 

 A realização da primeira edição do SIMPOBIOMED despertou ainda mais o 

interesse dos acadêmicos da Biomedicina, promovendo maior divulgação do curso da 

UFG/ReJ. Na abertura do evento, os participantes tiveram a oportunidade de 

articularem com os membros que compuseram a mesa deliberativa, debatendo sobre 

propósitos e sonhos da área biomédica. A palestra de abertura abordou o tema sobre a 

organização e dinâmica de um laboratório de análises clínicas e trouxe a realidade de 

como montar e conduzir um laboratório de alto padrão com o reconhecimento e 

certificado ISO. 

 A realização da mesa-redonda com egressos do curso de Biomedicina da 

UFG/ReJ trouxe uma “injeção de ânimos” quando os participantes duvidosos com a 

carreira se interagiram com os membros da mesa, os quais reforçaram que a 

biomedicina é uma área multifacetária. Foi um momento extremamente proveitoso e 

interativo pois compunham a mesa, biomédicos que seguiram as diversas áreas, desde 

estética até pós-graduação. 

 As conferências e palestras trouxeram pesquisadores da UFG, Regional Goiânia 

que abordaram temas de cultura celular, câncer, terapia celular, estratégias para 

tratamento de queimados envolvendo a patologia experimental, além da presença 

marcante de uma pesquisadora da UNIFIMES abordando o tema de biologia molecular 

voltada para a análise forense, que atualmente é um grande alvo de debate.  

O evento tocou o público e proporcionou mudanças de carreira e pensamento na 

vida dos participantes. 
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