Acompanhamento PPE - Atividade #39175
Articular parcerias para atendimento médico à estudantes
20/06/2018 10:01 h - henrique.gomes

Situação:

Encerrado

Início:

24/01/2019

Prioridade:

Normal

Data prevista:

26/06/2019

Atribuído para:

flavia.plutarco

% Terminado:

50%

Categoria:
Versão:

2019 - 1º. Semestre

Campus:

GUARAMIRANGA

Fator:

F1. Fatores Individuais

Responsável pela
atividade:

Bruna Freitas

Med Inter:

MI36

Descrição
Com o auxílio da DAE, articular com o município o encaminhamento de alunos do campus para o posto de saúde e o hospital para
tratamento de problemas de saúde recorrentes e para o diagnóstico de possíveis quadros clínicos, que possam prejudicar o
desempenho de tais estudantes.
Histórico
#1 - 20/12/2018 11:55 h - nagela.silva
- Início alterado de 25/07/2018 para 24/01/2019
- Data prevista alterado de 18/12/2018 para 20/12/2019
henrique.gomes escreveu:
Com o auxílio da DAE, articular com o município o encaminhamento de alunos do campus para o posto de saúde e o hospital para tratamento
de problemas de saúde recorrentes e para o diagnóstico de possíveis quadros clínicos, que possam prejudicar o desempenho de tais
estudantes.

#2 - 11/04/2019 09:53 h - paula.figueiredo
- Responsável pela atividade ajustado para Bruna Freitas
- Versão alterado de 2018 - 2º. Semestre para 2019 - 2º. Semestre
- Prioridade alterado de Urgente para Normal
- Atribuído para ajustado para flavia.plutarco
- Data prevista alterado de 20/12/2019 para 18/09/2019
henrique.gomes escreveu:
Com o auxílio da DAE, articular com o município o encaminhamento de alunos do campus para o posto de saúde e o hospital para tratamento
de problemas de saúde recorrentes e para o diagnóstico de possíveis quadros clínicos, que possam prejudicar o desempenho de tais
estudantes.
Estabelecer parceria com a secretaria de saúde do município de Guaramiranga objetivando a realização de ações para atendimento aos alunos do
campus.
#3 - 11/04/2019 10:11 h - paula.figueiredo
- Título alterado de Parcerias para atendimento médico à estudantes para Articular parcerias para atendimento médico à estudantes
#4 - 04/11/2020 10:29 h - carliane.mota
- % Terminado alterado de 0 para 50
- Versão alterado de 2019 - 2º. Semestre para 2019 - 1º. Semestre
- Situação alterado de Novo para Encerrado
- Data prevista alterado de 18/09/2019 para 26/06/2019
- Arquivo WhatsApp Image 2020-11-04 at 10.27.48.jpeg adicionado

24/11/2020

1/2

Nesse período não foram realizadas ações de parcerias para atendimento médico aos estudantes, mas foram planejadas ações de orientação
relacionadas a temáticas da área da saúde.
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