Sobre o evento
Humanização, Ciência e Tecnologia na Saúde.

Quando se fala em tecnologia uma pergunta que surge frequentemente é se a inteligência
artificial irá substituir o trabalho humano, já que os robôs são muito mais eficientes que os
humanos em algumas tarefas. Há vários exemplos dos benefícios decorrentes do emprego de
novas tecnologias: processamento de volume gigante de informações, trabalhos repetitivos e
tarefas que antes levavam horas ou dias para serem realizadas e que agora são concluídas
em minutos. Por outro lado, a automação pode nos fazer perder o foco sobre os
relacionamentos humanos, como em atividades mais complexas e significativas,
especialmente quando se trata da resolução de problemas relacionados à saúde, o que exige
um olhar mais profundo e amplo no contexto social e individual de cada pessoa.
Apresentam-se assim as questões: como melhorar as relações humanas nos atendimentos em
saúde? Como incorporar a tecnologia de forma responsável e ética no diagnóstico, tratamento
e acompanhamento da saúde? Como garantir o acesso universal às novas tecnologias de
saúde? Como ter um olhar significativo e sensível às pessoas diante dos desafios atuais?
O IV Congresso da Escola de Saúde e Medicina da Universidade Católica de Brasília convida
todos os participantes a refletir e debater sobre estes temas, com vistas a contribuir para
a busca de melhores abordagens dessa nova realidade.
De modo a melhor organizar os trabalhos e mobilizar a comunidade acadêmica para este
grande evento (IV Congresso da Escola de Saúde e Medicina), que ocorrerá em novembro
deste ano, essa Escola promoverá, nos dias 11 e 12 de junho de 2019, o Pré-Congresso da
Escola de Saúde e Medicina.
No Pré-Congresso teremos uma importante palestra para discutir o tema de 2019:
“Humanização, Ciência e Tecnologia na Saúde” e, também, a apresentação de trabalhos
acadêmicos nas seguintes modalidades:
1) Trabalhos de pesquisa e de extensão concluídos ou em andamento;
2) Relato de experiência e ensaio teórico;
3) Relato de caso;
4) Trabalho Curricular;
5) Revisão bibliográfica;
6) Trabalho completo;
7) Mesa demonstrativa (Odontologia);
8) Apresentação oral (Odontologia),
9) Documentário (Odontologia).
O Pré-Congresso está aberto para a comunidade acadêmica da UCB, participantes de outras
instituições e público externo em geral. As inscrições estão abertas até o dia 06 de junho de
2019 e serão realizadas no site www.even3.com.br/esmucb2019, com geração de um código
(QR Code), que deverá ser impresso ou estar em dispositivo móvel para controle da frequência
nos pontos de validação durante o Evento. Participe! Envie seu trabalho!
Comissão Organizadora do Pré-Congresso da Escola de Saúde e Medicina.
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